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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشرونالدورة 
 4102يناير  10اإىل  42جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة

 مقدمة

يف جنيف يف الفرتة من  العرشينعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة" أأو "جلنة الرباءات"( دورهتا  .0
ىل  42  .4102 يناير 10اإ

 ٬نغولوأأ  ٬وأأندورا ٬واجلزائر ٬أأفغانس تانواكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس أأو يف لكهيام ممثةًل:  .4
 ٬ومكبوداي ٬وبوروندي ٬والربازيل ٬والبوس نة والهرسك ٬وبنن ٬وبيالروس ٬وبرابدوس ٬والمنسا ٬وأأسرتاليا ٬والأرجنتني
ومجهورية كوراي  ٬وامجلهورية التش يكية ٬وكواب ٬وكرواتيا ٬وكوت ديفوار ٬وكوس تارياك ٬والكونغو ٬وكولومبيا ٬والصني ٬وش ييل

كوادور ٬وجيبويت ٬ركوادلامن ٬الشعبية ادلميقراطية س تونيا ٬والسلفادور ٬ومرص ٬واإ ثيوبيا ٬واإ  ٬وجورجيا ٬وفرنسا ٬وفنلندا ٬واإ
ندونيس يا ٬والهند ٬وهنغاراي ٬والكريس الرسويل ٬وغواتاميل ٬واليوانن ٬وأأملانيا يران )مجهورية  ٬واإ  ٬والعراق ٬الإسالمية( -واإ

يطاليا ٬يرلنداأأ و   ٬وموريش يوس ٬وموريتانيا ٬ومالزياي ٬ومدغشقر ٬وليتوانيا ٬ولتفيا ٬والكويت ٬وكينيا ٬والأردن ٬والياابن ٬واإ
 ٬وعامن ٬والرنوجي ٬ونيجرياي ٬ونياكراغوا ٬ونيبال ٬وميامنار ٬وموزامبيق ٬واملغرب ٬واجلبل الأسود ٬وموانكو ٬واملكس يك
 ٬والاحتاد الرويس ٬ورومانيا ٬ومجهورية مودلوفا ٬ومجهورية كوراي ٬والربتغال ٬وبولندا ٬بريوو  ٬وابراغواي ٬وبامن ٬وابكس تان

س بانيا ٬وجنوب أأفريقيا ٬والسودان ٬ورصبيا ٬والس نغال ٬واململكة العربية السعودية  ٬وسويرسا ٬والسويد ٬ورسي لناك ٬واإ
والولايت املتحدة  ٬واململكة املتحدة ٬وأأوكرانيا ٬اوتركي ٬وتونس ٬وترينيداد وتوابغو ٬وتوغو ٬واتيلند ٬وطاجيكس تان

 (.014) وزمبابوي ٬وزامبيا ٬والمين ٬وفييت انم ٬البوليفارية( –وفزنويال )مجهورية  ٬وأأوزبكس تان ٬وأأوروغواي ٬الأمريكية
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 نظمةامل و (، EAPO) املكتب الأورويب الآس يوي للرباءات وشارك ممثلو املنظامت التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: .1
، ومركز ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية(، والاحتاد الأورويب، EPO) للرباءات ةالأوروبي

 (.6اجلنوب، ومنظمة الصحة العاملية )

، (APAAامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ) وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: .2
مركز و ، (AIPPIوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )، (ELSA International) وامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق
وغرفة التجارة ادلولية ، (ICTSDواملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )، (CEIPIادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )

(ICC) ،والش بكة ادلولية دلوائ( ر العلوم النباتيةCropLife ،)( والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدلينيIFPMA) ،
وامجلعية الياابنية لوالكء (، JIPA، وامجلعية الياابنية للملكية الفكرية )(FICPI) الفكريةوالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية 

ومؤسسة مجموعة ، (MSFومنظمة أأطباء بال حدود )، (KEIواملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة )، (JPAAالرباءات )
 (.TWN( )01وش بكة العامل الثالث )، (MPPبراءات الأدوية )

 ابملشاركني. مرفق هذا التقرير قامئةوترد يف  .1

مت الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة اإىل جلنة الرباءات قبل انعقاد ادلورة: " .6 عرشة مرشوع تقرير ادلورة التاسعة وقُد ِّ
"مس تجدات القوانني (؛ وSCP/20/1 Prov.3(؛ و"مرشوع جدول الأعامل" )SCP/19/8 Prov.2للجنة الرباءات" )

" تقييدات: الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاريال س تنناءات و و"الا؛ (SCP/20/2) الوطنية )املرفق الثاين("
(SCP/20/3؛ و"الا) أأو البحث العلمي: الاس تخدام يف التجارب تقييداتال س تنناءات و( "SCP/20/4 ؛)

الاس تخدام  :تقييداتال س تنناءات و (؛ و"الاSCP/20/5" ): التحضري الارجتايل للأدويةتقييداتال س تنناءات و و"الا
" : اس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية :تقييداتال س تنناءات و (؛ و"الاSCP/20/6" )السابق

(SCP/20/7"؛ و)لعمل بني ماكتب الرباءات واس تخدام املعلومات اخلارجية لأغراض البحث والفحصبرامج تقامس ا "
(SCP/20/8"؛ و)رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم: جتميع للقوانني واملامرسات ومعلومات أأخرى "
(SCP/20/9"؛ و)نقل التكنولوجيا: مزيد من الأمثةل العملية والتجارب( "SCP/20/10"؛ و) اح وفود مجهورية كوراي اقرت

" واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات
(SCP/20/11 REV..) 

ضافة اإىل ذكل، نظرت اللجنة أأيض .2 ؛ (SCP/14/7"اقرتاح من الربازيل" ) ا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة:واإ
و"تصويب: ؛ (SCP/16/7و"اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )
 ؛(.SCP/16/7 Corrاقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )

ل مقد"ا؛ و(SCP/17/7و"اقرتاح مقدم من وفد ادلامنرك" ) كندا واململكة املتحدة"  يم من وفدقرتاح معدَّ
(SCP/17/8) ؛( "و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكيةSCP/17/10) م و"الرباءات والصحة: اقرتاح ُمقد؛

ي كندا واململكة اس تبيان بشأأن جودة الرباءات: اقرتاح من وفد؛ و"(SCP/17/11من وفد الولايت املتحدة الأمريكية" )
(؛ SCP/19/4" )اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام الرباءات(؛ و"SCP/18/9" )املتحدة

س بانيا لتحسني فهم الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكريو" اقرتاح وفد الربازيل بشأأن (؛ و"SCP/19/5" )اقرتاح وفد اإ
 (.SCP/19/6" )املمنوحة مبوجب براءةالاس تنناءات والتقييدات عىل احلقوق 

ص هذا التقرير املناقشات اليت تعكس لك ديل هبا، وجسَّلهتا عىل رشيط. ويلخ  وأأحاطت الأمانة علام ابملداخالت اليت أ   .8
 ما أ بدي من مالحظات.
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 عامةمناقشات 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 0البند 
دير العام، اذلي رحب افتتح ادلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( الس يد جمي بويل، انئب امل .9

 ابملشاركني نيابة عن املدير العام فرنسس غري. وتوىل الس يد ماركو أألامين )الويبو( هممة أأمني اللجنة.

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 4البند 

 الس يد خمتار وريدة رئيسًا للجنة. وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية ورحش .01

 وأأيد وفد الصني مرحش اجملموعة الأفريقية ورحش الس يدة سونغ جياهنوا )الصني( كأحد انئيب الرئيس. .00

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وأأيد اقرتاح وفد الصني بشأأن  .04 وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
 انئبة الرئيس.

اذلي قدمته اجملموعة الأفريقية دون أأن يشلك ذكل سابقة، وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأيد الرتش يح  .01
طارها قضااي تقنية تتعلق بقانون الرباءات، خبري من  معراًب عن اعتقاده بأأن يتوىل رئاسة اللجنة، بوصفها جلنة تقنية تعاجل يف اإ

 العامصة ميتكل خربة تقنية واسعة يف قانون الرباءات.

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، وأأيد ترش يح اجملموعة الأفريقية  وحتدث وفد امجلهورية التـش يكية ابمس .02
ىل ترجيحه الشديد لأن يتوىل رئاسة اللجنة خبري من العامصة.  دون أأن يشلك تأأييده سابقة نظرًا اإ

وا وانتخبت اللجنة ابلإجامع، ملدة س نة واحدة، الس يد خمتار وريدة )مرص( رئيسا للجنة والس يدة سونغ جياهن .01
 )الصني( انئبة هل.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 1البند 

ضافة بند أأعامل جديد بشأأن مسامهة اللجنة ادلامئة املعنية  .06 حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، واقرتح اإ
 بقانون الرباءات يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.

وامجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، وأأيدا وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء،  .02
الاقرتاح اذلي قدمه وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية عىل أأساس أأن البند اجلديد ليس بندًا دامئًا يف جدول 

 الأعامل.

ضافة بند جديد وهو البند  (SCP/20/1 Prov.3 واعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل املراجع )الوثيقة .08 : 00مع اإ
(، عىل SCP/20/1 مسامهة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املعنية )انظر الوثيقة

 أأساس أأن هذا البند ليس بندًا دامئًا يف جدول الأعامل.

 تاسعة عرشةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ال  2البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/19/8 Prov.2 اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة التاسعة عرشة )الوثيقة .09
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 من جدول الأعامل: تقرير عن النظام ادلويل للرباءات 1البند 

ىل الوثيقتني  .41  .SCP/20/2 Corrو SCP/20/2استندت املناقشات اإ

ىل أأنه، منذ ادلورة التاسعة عرش  .40 ة للجنة، وردت معلومات عن قوانني الرباءات الوطنية من ادلول وأأشارت الأمانة اإ
س بانيا.  الأعضاء التالية: أأسرتاليا وكوس تارياك وأأملانيا والهند وليتوانيا واإ

قلميية  .44 ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل التعليقات الواردة من ادلول ث استنادًا اإ [ سوف حتدَّ

 الأعضاء.

 بياانت عامة

حتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل ما قامت به من معل دؤوب لتحضري ادلورة احلالية. وذكَّر  .41
الوفد بأأن اللجنة اكنت قد وافقت أأخريًا يف دورهتا السابقة عىل برانمج العمل يف املس تقبل، مما مثل تقدمًا طفيفًا. وأأعربت 

صةل اللجنة امليض قدمًا يف معاجلة القضااي املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي. وأأعربت اجملموعة ابء عن اعتقادها برضورة موا
يالء املزيد من الاهامتم للجنة، وأأفادت بأأهنا تتوقع من اللجنة أأن جتري مناقشات تقنية بشأأن  اجملموعة ابء عن رغبهتا يف اإ

يهتا اجلوهرية. ورصح الوفد بأأن اجملموعة ابء ل تزال شديدة القضااي املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي مبا يامتىش مع ول
الاهامتم مبواصةل العمل بشأأن القضااي املتعلقة جبودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، ورسية التصالت بني الزابئن 

ىل أأن العديد من الاقرتاحات املثرية لالهامت طار البند املعنون ومستشارهيم يف جمال الرباءات. وأأشار الوفد اإ م قد قدمت يف اإ
ىل تناول تفاصيل هذه الاقرتاحات. الاعرتاض"جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة  ". وأأعربت اجملموعة ابء عن تطلعها اإ

ضافة اإىل ذكل، رحبت اجملموعة ابء ابلقرتاح اجلديد اذلي قدمته الياابن ومجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة  واإ
رباءات. وأأعربت اجملموعة ابء عن اعتقادها كفاءة نظام الأأوجه حتسني  من أأجلالأمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب 

ىل الأمام حنو الإسهام يف حتقيق الهدف املنشود من هذا البند والولية اجلوهرية  الشديد بأأن الاقرتاح س ميثل خطوة جيدة اإ
يالء الاهامتم الواجب للشواغل اليت أأعربت عهنا بعض ادلول الأعضاء حىت الآن. ويف اخلتام، أأعرب ال وفد عن للجنة، مع اإ

اس تعداده للمشاركة أأكرث يف املناقشات اخلاصة مبواضيع أأخرى مدرجة يف جدول الأعامل، وأأكد أأمهية التوصل اإىل هنج 
 متوازن لتفادي الازدواجية.

وحتدث وفد امجلهورية التـش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق، وشكر الأمانة عىل ما قامت به  .42
وقالت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول  عداد الواثئق املعنية واحملدثة حبلول ادلورة العرشين للجنة.من معل دؤوب لإ 

طار برانمج العمل املتوازن احلايل للجنة،  هنا ل تزال تعزتم مواصةل املناقشات بشأأن مجيع املواضيع املدرجة يف اإ البلطيق اإ
، والرباءات الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتالاعرتاض، وولس امي بشأأن جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 

، ونقل التكنولوجيا. وأأعربت اجملموعة عن أأملها يف أأن ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءاتوالصحة، 
أأعربت اجملموعة عن اهامتهما املتواصل جبودة تكون املناقشات بناءة وممثرة وأأن يُنظر يف مجيع القضااي بصورة فعاةل ومالمئة. كام 

الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. ورأأى الوفد أأن جودة الرباءات مسأأةل تكتيس أأمهية أأساس ية مجليع مس تخديم نظام 
جراء املناقشة اخلاصة ابلقضااي التقنية املتصةل بقانون الرب  طار الرباءات. ومن مث، أأكد الوفد اعتقاده بأأنه ينبغي اإ اءات يف اإ

برانمج معل متوازن يف أأقرب فرصة ممكنة. وأأفاد الوفد بأأن املعلومات املقدمة بشأأن برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات 
( قمية وساعدت عىل حتقيق فهم أأفضل بشأأن SCP/20/8 )الوثيقة واس تخدام املعلومات اخلارجية لأغراض البحث والفحص

كام أأعرب الوفد عن شكره لوفود الياابن ومجهورية كوراي واململكة املتحدة الولايت املتحدة  تطور نظام الرباءات ادلويل.
الأمريكية عىل ما قدموه من اقرتاحات بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات 

آس يا الوسطى والقوقاز (. وأأعربت .SCP/20/11 Rev )الوثيقة عن اهامتهما الشديد بقنوات  وأأورواب الرشقيةمجموعة بدلان أ
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ضافة اإىل ذكل، شددت اجملموعة عىل أأمهية العمل اجلاري بشأأن رسية  خمتلفة للحصول عىل معلومات قمية عن هذه املسأأةل. واإ
آس يا الوسطى وال(. وأأبدت SCP/20/9 ت )الوثيقةبني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءاالتصالت  قوقاز مجموعة بدلان أ

ترحيهبا وتقديرها جملموعة القوانني واملامرسات اخملتلفة اليت قدمهتا الأمانة وأأفادت بأأن هذه اجملموعة متثل أأساسًا  وأأورواب الرشقية
ممتازًا لإجراء املزيد من املناقشات. وأأعربت اجملموعة عن اس تعدادها ملواصةل مناقشة مواضيع أأخرى مدرجة يف جدول الأعامل 

وأأكد الوفد كذكل أأنه ينبغي  ناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا.الاس تن مثل 
طار مجيع هيئات الويبو وغريها من املنظامت ادلولية املعنية مثل منظمة الصحة العاملية  تفادي أأي ازدواجية يف العمل يف اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية الزتاهما ابلتعاون واملشاركة ومنظمة التجارة العاملية. ويف اخلتام، أأكدت مجم وعة بدلان أ
 بفعالية يف مناقشات اللجنة.

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأكد للرئيس دمعه وتعاونه الاكملني فضاًل عن اس تعداده للعمل  .41
عداد الواثئق. عىل جناح الاجامتع. كام شكرت اجملموعة الأفريقية ا وذكر الوفد أأن تنفيذ جدول لأمانة عىل معلها ادلؤوب يف اإ

الرباءات ينبغي أأن يراعي عىل جلوانب ادلولية لقانون اب املتعلقيعين أأن معل اللجنة  4112أأعامل التمنية يف الويبو منذ عام 
ن ادلول الأعضاء مسؤوةل يف امل اعتبارات التمنية.النحو الواجب  قام الأول عن ضامن تنفيذ جدول أأعامل التمنية مث قال الوفد اإ

قامة  ىل اإ طار اللجنة من خالل معلها املوضوعي. ويشمل ذكل الاعرتاف ابحلاجة اإ سن بدلان النامية ل يف ال  س يايسحزي يف اإ
ىل تطويرها عىل الصعيد الوطين عىل  اءاترب القوانني  ورأأى الوفد أأن مواءمة. قوانني وطنية للرباءات وتنفيذها حبيث تؤدي اإ

يالء العناية الواجبة لالختالفات القامئة عىل صعيد التمنية  دون الصعيد ادلويل لن جية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولو اإ
ىل الوفد  أأشارتعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول الأعضاء. و  لآراء االفرصة لتبادل  قد أأاتحأأن جدول أأعامل ادلورة العرشين للجنة اإ

ابلرباءات. وشدد الوفد عىل الأمهية اخلاصة اليت تكتس هيا املناقشات يف شأأن طائفة واسعة من املواضيع املتعلقة ب بصورة ممثرة 
ىل الأثر املبارش وامللحوظ للرباءات عىل الابتاكر والتمنية الاقتصادية  ىل أأعضاء اجملموعة الأفريقية نظرًا اإ طار اللجنة ابلنس بة اإ اإ

 وقاحصاب احلقلأ عىل رضورة تعزيز التوازن الأسايس بني املصلحة اخلاصة  فد الضوءسلط الو  والاجامتعية. ومن مث،
، ونقلها التكنولوجياوعليه، أأفاد الوفد بأأنه ينبغي لأنشطة اللجنة أأن تيرس نرش نظام الرباءات.  العامة، وخباصة يف واملصلحة

سهامو  ذكَّرت اجملموعة ادلورة،  املزمع مناقش هتا يف هذهلقضااي ابوفامي يتعلق والابتاكر.  تعزيز التقدم يفنظام الرباءات  ضامن اإ
هنا تويل   املتعلقةالس تنناءات والتقييدات لأأمهية كبرية الأفريقية مبوقفها بشأأن لك من هذه القضااي. وقالت اجملموعة الأفريقية اإ

ىل تكييفواعرتفت ابحل املرونة يف نظام امللكية الفكرية. اليت أأاتحت قدرًا من رباءاتالقوق حب الترشيعات الوطنية  اجة اإ
ابلنس بة أأمهية التقييدات والاس تنناءات ب، و يف لك من البدلانالاقتصادية والاجامتعية  الأوضاع بناء عىلت املتعلقة ابلرباءا

ىل ال  ن . و وضع نظام خاص هبابدلان الراغبة يف اإ سهاماجملموعة الأفريقية حريصة عىل اإ ىل فهم أأف اإ ضل اللجنة يف التوصل اإ
نفاذ أأفضلو  ضافة اإىل ذكل، رحب الوفد بعقد ندوة بشأأن  وفد الربازيل. اقرتاحلتقييدات والاس تنناءات عىل أأساس ل  اإ واإ

سهام الندوة يف حتقيق فهم أأفضل بشأأن س بل مسامهة الاس تنناءات  الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات بغية اإ
منائية حمددة وا لتحديثات اليت تواجه البدلان يف تطبيق هذه الاس تنناءات والتقييدات. وفامي والتقييدات يف حتقيق أأهداف اإ

زاء الافتقار لتعريف دقيق ملفهوم جودة الرباءات. ورأأت  يتعلق جبودة الرباءات، أأعربت اجملموعة الأفريقية جمددًا عن قلقها اإ
ىل معيار قابلي ة امحلاية برباءة اذلي يعمتد أأساسًا عىل الأهداف اجملموعة الأفريقية أأن جودة الرباءات تستند بصورة واسعة اإ

ىل مواءمة املامرسات يف جمال قانون  الإمنائية للك من البدلان. وأأعربت اجملموعة الأفريقية عن اعتقادها بأأن املبادرة لن تؤدي اإ
ىل اقرتاح املرونة يف الترشيعات الوطنية املتصةل ابلرباءات يف خمتلف البدل واطنالرباءات، مما قد يرض مب ذ أأشار الوفد اإ ان. واإ

ىل معاجلة س بل التنس يق والتعاون بني ماكتب الرباءات فامي يتعلق ابلبحث  طار اللجنة يريم اإ وضع برانمج معل يف اإ
والفحص بغية حتسني جودة الرباءات املمنوحة، رصح بأأنه ل ميكن الارتقاء جبهود حتسني اجلودة من خالل اعامتد ممارسات 

منا قد ختل مواءمة قوانني الرباءات مبماكتب الرباء املرونة القامئة يف خمتلف قوانني الرباءات عىل  واطنات الأخرى حفسب، واإ
الصعيد الوطين. وشدد الوفد عىل أأمهية حفاظ لك من املاكتب الوطنية عىل سلطهتا التقديرية يف حتديد معيار قابلية امحلاية 

لوطنية اخملتلفة. وفامي خيص مسأأةل الرباءات والصحة، أأعربت اجملموعة الأفريقية عن برباءة عىل النحو احملدد يف ترشيعاهتا ا
اعتقادها بأأنه ينبغي للويبو تعزيز الزتاهما هبذا اجملال ومشاركهتا فيه. وأأوحض الوفد أأن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل 
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ىل مساعدة ادلول الأعضاء وخباصة البدلان النامية  التمنية قدمتا، يف هذا الصدد، اقرتاحًا مشرتاكً مشل برانمج معل يريم اإ
املرونة القامئة يف نظام الرباءات  واطنوالبدلان الأقل منوًا لتكييف وتعديل أأنظمة الرباءات فهيا بغية الاس تفادة بصورة اكمةل مب
بشأأن انتفاع البدلان لسة التشاركية ادلويل للهنوض بس ياساهتا العامة يف جمال الصحة العامة. ورصح الوفد كذكل بأأن اجل 

س تتيح الفرصة لتبادل اخلربات بشأأن هذا الانتفاع وصعوابت التنفيذ. وتطلع  مبواطن املرونة املتعلقة ابلصحة يف جمال الرباءات
جراء تبادل ممثر وامليض قدمًا حنو وضع برانمج معل خاص هبذه املسأأةل. كام أأحاطت اجملموعة الأفريقية ىل اإ علامً ابقرتاح  الوفد اإ

وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الرباءات والصحة. وعىل الرمغ من أأن الاقرتاح قد أأاثر اهامتم الوفد، فقد رأأى أأن 
ىل قضااي ل تتصل ابلرباءات أأي قضااي خارجة عن  طار اللجنة اإ ىل تطرق املناقشات اليت س تجرى يف اإ الاقرتاح قد يؤدي اإ

اجملموعة الأفريقية، أأل لهدف الرئييس من اقرتاح ل يعرقل ذكل حتقيق اأأ اجملموعة الأفريقية عن أأملها يف ولية اللجنة. وأأعربت 
املرونة القامئة يف نظام الرباءات ادلويل بغية تلبية  مواطنمن الاس تفادة من  متكني البدلان النامية والبدلان الأقل منواً وهو 

 يتعلق بنقل التكنولوجيا، أأعربت اجملموعة الأفريقية عن أأملها يف أأن متكن الواثئق، اليت احتياجاهتا اخلاصة ابلصحة العامة. وفامي
جراءات ملموسة يف هذا اجملال.  قدمهتا الأمانة عن أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا، اللجنة من اختاذ اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرش  وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة .46 أأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة ، و قيةبدلان أ
حدى نه يويل أأمهية خاصة لهذه اللجنة. ورصح الرئيس ية يف املنظمة، املوضوعية الهيئات التقنية  متثل اإ ومن مث قال الوفد اإ

مستشارهيم يف جمال الرباءات متثل بعض من العنارص الرئيس ية و  زابئنورسية التصالت بني الالوفد بأأن جودة الرباءات 
 تقدمًا ملحوظاً اللجنة  رزأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتعىل النحو الواجب. ومن مث، عزيز نظام الرباءات وضامن معلها تل 

طار بشأأن تكل القضااي.  منظومة الأمم املتحدة بأأمكلها، مث أأعرب الوفد عن رأأيه بأأن نقل التكنولوجيا ميثل أأحد أأمه القضااي يف اإ
آس يا الوسطى ومن مث، ذكر الوفد أأن . ابلرباءاتملناقشة هذا املوضوع فامي يتعلق  فريداً بأأن اللجنة متثل حمفاًل و  مجموعة بدلان أ

ىل اتفاق بشأأن مسأأةل الاس تنناءات  والقوقاز وأأورواب الرشقية تويل أأمهية ابلغة لهذه املسأأةل. وأأفاد الوفد كذكل بأأن التوصل اإ
نصاف. والتقييدات وخباصة فامي يتصل ابلرباءات املتعل قة ابلصحة سيساعد يف الانتفاع بنظام الرباءات عىل حنو أأكرث فعالية واإ

جيابية حبلول هناية ادلورة.  ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جتري اللجنة مناقشات بناءة وأأن تمتكن من حتقيق نتيجة اإ

جيابية ، وأأعمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد أأوروغواي ابمس  .42 رب عن اس تعداده لالإسهام بصورة اإ
عدادها الواثئق املزمع دراس هتا خالل تكل ادلورة. وأأكد الوفد دمعه لعمل اللجنة بغية  يف معل اللجنة، وشكر الأمانة عىل اإ

نة يمتثل معاجلة جوانب هامة من الوضع التدرجيي لقوانني الرباءات حتقيقًا لوليهتا. ورأأى الوفد أأن الغرض الأسايس من اللج 
رشاد أأمانة الويبو بشأأن أأنشطهتا، مبا يف ذكل املساعدة التقنية،  ىل احلصول عىل معلومات بشأأن وذكل يف اإ ىل احلاجة اإ نظرًا اإ

ىلالقضااي اخملتلفة  أأن بعض القضااي  ولحظ الوفد أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. اليت تكتيس أأمهية ابلنس بة اإ
دراهجا يفل تزال معلق ذا اكن ميكن اإ ىل العمل يف املس تقبل، س ياساهتا الإمنائية.  ة وأأنه ليس من الواحض ما اإ ذ أأشار الوفد اإ واإ

ن اجملموعة  قلميية فامي يتعلق بعمل اللجنة يف املس تقبل.عىل عمل بتنوع قال اإ ضافة اإىل ذكل،  أأولوايت خمتلف اجملموعات الإ واإ
ىل أأنه ينبغي مجليع ادل طارها بفرصة حتقيق فهم أأشار الوفد اإ ول الأعضاء الاعرتاف بأأمهية اللجنة اليت متثل هيئة يمتتعون يف اإ

حراز تقدم يف بعض القضااي  أأفضل لتجارب الآخرين ووهجات نظرمه. وفضاًل عن ذكل، أأعرب الوفد عن اهامتمه اخلاص ابإ
الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض،  مثل الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، وجودة

. بيد أأن الوفد قد أأوحض أأنه ينبغي بل (08الأنشطة املتعلقة ابلرباءات لربانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج و 
دراج أأولواي ثراء قامئة الأولوايت هذه اخلاصة مبجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من خالل اإ قلميية جيب اإ ت مجموعات اإ

آخر دورة قبل انعقاد امجلعية العامة املقبةل، رأأت أأنه من املالمئ  ىل واقع أأن دورة اللجنة هذه يه أ ذ أأشارت اجملموعة اإ أأخرى. واإ
 مراجعة قانون الرباءاتمناقشة الإسهامات اليت قدمهتا اللجنة اإىل جدول أأعامل التمنية. كام انشد الوفد اللجنة ابمليض قدمًا يف 

طار الربانمج المنوذيج للبدلان النامية والبدلان الأقل منو  . وذكر 4102/4101من الربانمج واملزيانية للثنائية  0ًا، كام اعمتد يف اإ
ذ مل جترى أأي تعديالت يف القانون  الوفد أأنه ميكن للجنة أأن تسهم عىل حنو ملحوظ يف امليض قدمًا بشأأن هذه املسأأةل اإ

ن هذه . 0929المنوذيج منذ عام  وأأخريًا، رحب الوفد ابملامرسة التقليدية القاضية بعقد دورتني للجنة يف لك عام. وقال الوفد اإ



SCP/20/13  
7 
 

حراز تقدم أأكرب بشأأن املسائل املدرجة يف جدول  املامرسة س تتيح للجنة الفرصة والوقت الاكيف لإجراء مناقشة مس تفيضة واإ
 أأعامل اللجنة.

اليت اختذهتا حتضريًا لهذه رتتيبات املمتازة عىل الوشكر أأمانة الويبو  وية،اجملموعة الآس يابمس  وفد بنغالديشوحتدث  .48
ىل ايع ادلول الأعضاء، ول س امي ابلنس بة اإىل مج  فد عىل أأمهية ادلورة ابلنس بةادلورة. وشدد الو  لبدلان النامية والبدلان الأقل اإ

ىل أأن ادلورة منواً  دل اخلربات بشأأن قضااي هامة مثل الاس تنناءات وتبا س تتيح الفرصة للجنة ملناقشة. وأأشار الوفد اإ
ويه قضااي تكتيس أأمهية ابلغة ونقل التكنولوجيا،  ،رباءات والصحةالرباءات، و ال وجودةوالتقييدات عىل حقوق الرباءات، 
ىل امجليع بغية الانتفاع  حتقيق عىل اء ادلول الأعضتساعد س أأن ادلورة  . وذكر الوفد أأيضاً احلايل من نظام الرباءاتابلنس بة اإ

سهام نظام الرباءات احلايل يف  قامة توازن بني احلقوق والواجبات، وس بل اإ أأن  كذكلقضية التمنية. وذكر فهم أأفضل لس بل اإ
الوفد عن ثقته  احلايل وجعهل أأكرث فعالية. وأأعرب رباءاتالنظام س بل حتسني معل لس تكشاف  تتيح للجنة الفرصةادلورة س  

 لإرشاد اللجنة اإىل حتقيق جناح ادلورة. ارف الالزمةاخلربات واملع ميتكليف الرئيس اذلي اكن 

جراء مناقشة معمقة ومالمئة  .49 ىل اإ مانة ملا أأعدته من واثئق لالجامتع. وتطلع الوفد اإ وأأعرب وفد الصني عن امتنانه للأ
الرباءات، والرباءات والصحة، بشأأن مواضيع هامة تتعلق بنظام الرباءات مبا يف ذكل الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق 

ونقل التكنولوجيا، وجودة الرباءات ومسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأعر الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي 
جيابياً  طار اللجنة س تؤدي دورًا اإ ىل أأن املناقشات يف اإ ىل نتيجة مرضية مجليع املشاركني. وأأشار الوفد اإ  هجود مجيع الأطراف اإ

يف تيسري تمنية الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا فضاًل عن تشجيع الابتاكر من خالل حتسني أأنظمة الرباءات يف البدلان 
 اخملتلفة.

مانة للواثئق اليت أأعدهتا. ورحبت مجموعة أأقل ابمس مجموعة أأقل البدلان منواً وحتدث وفد بنن  .11 ، وأأعرب عن امتنانه للأ
بشأأن الاس تنناءات والتقييدات وأأعربت عن أأملها بأأن تتيح الندوة اخلاصة هبذه املسائل للأعضاء  البدلان منوًا ابلعمل اجلاري

آاثرها عىل التمنية الاقتصادية والاجامتعية وخباصة يف أأقل البدلان منوًا.  يف اللجنة حتقيق فهم أأفضل بشأأن س بل تطبيقها وأ
نه يويل أأمهية رئيس ية لهذا العمل، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يراعي هذا العمل التوازن املالمئ الواجب حتقيقه بني  وقال الوفد اإ

حامية الرباءات، ومن مث تشجيع الابتاكر والإبداع، وبني الاحتياجات املرشوعة لبعض البدلان اإىل حتقيق تمنية اقتصادية 
ىل تفاوت مس توايت التمنية يف البدلان، أأثريت عدة وهج ات نظر بشأأن جودة الرباءات. واجامتعية. ولحظ الوفد أأنه نظرًا اإ

ىل الرباءات والصحة  ذ أأشار الوفد اإ ىل تفامه بشأأن هذا املفهوم. واإ وأأفاد الوفد بأأنه س يدمع أأي معل يساعد اللجنة عىل اتوصل اإ
العامة، رحب بعقد جلسة تشاركية بشأأن الانتفاع مبواطن املرونة اليت يوفرها نظام الرباءات وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتيح 

حراز املزيد من التقدم يف العمل عىل هذا املوضوع. وحث الوفد عىل ترسيع هذا العمل عىل أأساس اس   تنتاجات اجللسة اإ
برانمج حمدد بوضوح حبيث يتس ىن للبدلان الأقل منوًا الانتفاع بأأكرب قدر من الفعالية من مواطن املرونة املتاحة لها يف وضع 

اإىل ذكل، طلب الوفد توفري مساعدة تقنية معززة بغية تعزيز قدراهتا عىل  س ياسات الصحة العامة اخلاصة هبا. وسعياً 
ن كفاءة نقل  اس تخدام نظام الرباءات وتكييفه. وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، أأحاط الوفد علامً بتجارب بدلان أأخرى، وقال اإ

. وذكر الوفد كذكل أأنه ينبغي حتقيق تعاون أأكرث التكنولوجيا ترهتن اإىل حد ما بقدرة البدل املس تفيد عىل استيعاب التكنولوجيا
فعالية بغية تعظمي الاس تفادة من نقل التكنولوجيا. ورأأى الوفد أأن اس تخدام أأفضل ملواطن املرونة سيساعد أأقل البدلان منواً 

ذ أأعرب عىل احلصول عىل التكنولوجيات اليت حتتاهجا لأغراض التمنية، مع حامية احلقوق املرشوعة لأاحصاب الرباءا ت. واإ
طار اللجنة يف املايض، أأعرب عن أأمهل  الوفد عن تقديره للسلوك البناء اذلي انهتجته ادلول الأعضاء بروح من التوافق يف اإ
جيابية حبلول هناية ادلورة. ىل اس تنتاجات مقبوةل ونتيجة اإ  يف أأن يتواصل ذكل خالل هذه ادلورة يك يتس ىن للجنة التوصل اإ

 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأيد البيانني اليذين أأدىل هبام وفد الياابن ابمس وحتدث وفد اليوانن ابمس .10
نه ل يزال ملزتمًا بعمل اللجنة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقاجملموعة ابء وامجلهورية التش يكية ابمس  . وقال الوفد اإ

ىل عقد دورة بناءة. كام شكر الوفد الأمانة عىل ىل أأن اللجنة ويتطلع اإ  معلها الكبري يف حتضري الاجامتع. وأأشار الوفد اإ
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ستس تأأنف يف دورهتا احلالية املناقشات بشأأن قضااي هامة مثل جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، 
م يف جمال والاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهي

قامة نظام  الرباءات، ونقل التكنولوجيا، وس تعاجل يف هذا الصدد مسائل هامة ومعقدة تتعلق بنظام الرباءات ادلويل بغية اإ
براءات أأكرث فعالية وأأيرس اس تخدامًا بوجه عام. وأأوىل الوفد، بوجه خاص، أأمهية ابلغة للميض قدمًا يف العمل عىل جودة 

س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية. وأأبدى الوفد الرباءات مبا يامتىش مع اق رتاحات وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنرك واإ
الزتامه مبواصةل العمل بشأأن املسائل املتصةل بأأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، 

كام سلط الوفد الضوء عىل الأمهية البالغة اليت يولهيا ملواضيع الرباءات. واذلي من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل مس تخديم نظام 
اتحة نظام براءات أأكرث كفاءة وفعالية وذات جودة عالية للجميع.  ىل تعزيز التعاون ادلويل واإ تقامس العمل اذلي قد يؤدي اإ

ل من خالل هنج دويل. وأأعرب  الوفد أأيضًا عن اس تعداده ملواصةل ورأأى الوفد أأن هذا املوضوع يثري مشالكت ل حُتل اإ
املناقشات بشأأن الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. بيد أأن الوفد قد شدد عىل الأمهية القصوى اليت يكتس هيا 

ة حتقيق توازن مالمئ بني الاس تنناءات والقيود من هجة، وبني حقوق الرباءات واملعايري القانونية املتصةل هبا واخلاصة بقابلي
ىل أأمهية قضية الرباءات والصحة ملعاجلة  ن هذين املوضوعني مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. ونظرًا اإ ذ اإ امحلاية برباءة من هجة أأخرى، اإ
دراج  مشالكت الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، أأعرب الوفد عن تفهمه الاكمل ملصلحة تكل البدلان يف اإ

اللجنة يف املس تقبل. بيد أأن الوفد قد رأأى أأنه ينبغي النظر بعناية يف أأي مبادرة مس تقبلية حممتةل للجنة  هذا املوضوع يف معل
يف هذا اجملال، عىل ضوء احلافز الكبري اذلي قد يوفره نظام الرباءات لالبتاكر بغية معاجلة العبء املتطور للأمراض عىل 

ي كذكل أأن تكون الأنشطة الأخرى احملمتةل للجنة يف جمال نقل التكنولوجيا الصعيد العاملي والتحدايت الصحية الأخرى. وينبغ
متوازنة وموضوعية، وينبغي النظر فهيا عىل ضوء الأمثةل العديدة لفوائد نظام الرباءات ابلنس بة اإىل نقل التكنولوجيا والعدد 

ىل الأقل نسبيًا من الأمثةل اذلي يبني نظام الرباءات كعائق أأمام نقل التكنولو  جيا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يدفع السعي اإ
جراء مناقشات بشأأن املواءمة ادلولية لقانون الرباءات املوضوعي عىل املدى  وضع برانمج معل متوازن اللجنة للعمل عىل اإ

واملشاركة الفعاةل البعيد، ويه مناقشات أأعرب الوفد عن الزتامه الشديد هبا. ويف اخلتام، أأكد الوفد الزتامه الاكمل ابلتعاون 
 والبناءة يف مناقشات اللجنة.

وأأثىن وفد الهند عىل الأمانة ملا أأعدته من واثئق لهذه ادلورة. وأأيد الوفد البيانني اليذين أأدىل هبام وفد بنغالديش ابمس  .14
ام براءات واس تخدام اجملموعة الآس يوية ووفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن وضع نظ

حقوق الرباءات ينبغي أأن يكون متوازاًن تلبية للهدف املمتثل يف توفري امحلاية للمصاحل املعنوية واملادية للمخرتعني، ويف الوقت 
ذكر ذاته، تعزيز متتع أأفراد اجملمتع الآخرين حبقوق الإنسان. ورأأى الوفد أأن براءة الاخرتاع منتج اجامتعي هل وظيفة اجامتعية. و 

الوفد أأنه يويل أأمهية ابلغة لعمل اللجنة وأأعرب عن رسوره لرؤية برانمج معل متوازن يف تكل ادلورة أأدرج يف جدول أأعامل 
ىل  ذ أأشار الوفد اإ اللجنة قضااي مثل الرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا، والاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. واإ

عقد جلسة لتبادل املعلومات عن مواطن املرونة يف الرباءات ذات الصةل ابلصحة. وذكر قضية الرباءات والصحة، رحب ب
طار اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق  ىل دراسة مواطن املرونة القامئة يف اإ الوفد احلاجة امللحة اإ

يت نصت علهيا قوانني الرباءات بغية توفري الأدوية املنقذة تريبس( والتنفيذ أأو الانتفاع الفعال لأحاكم الرتخيص الإلزايم ال
لزامية والآاثر التبعية عىل أأسعار الأدوية احملمية برباءة. وأأعرب  للحياة بأأسعار معقوةل، وكذكل دلراسة تأأثري منح الرتاخيص الإ

(. SCP/16/7أأعامل التمنية )الوثيقة الوفد عن دمعه الاكمل لربانمج العمل اذلي اقرتحته اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول 
لزامية، واس تخدام احلكومات، والإفصاح عن الأسامء ادلولية غري  ووفقًا للوفد، فاإن مسأأةل الاس تخدام الفعال للرتاخيص الإ
جازة مطالبات ماركوش، مسأأةل تكتيس أأمهية ابل غة مسجةل امللكية يف مواصفات الرباءات، والتاكليف والفوائد املرتتبة عىل اإ
من حيث الصحة واحلصول عىل الأدوية الأساس ية. وشدد الوفد عىل أأن س ياسات التجدد ادلامئ لرباءات الابتاكرات 

الرتامكية اليت مل حتقق حتس نًا ملموسًا س يكون لها تأأثري سليب عىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية. وفامي يتعلق جبودة الرباءات، 
لرباءات يف مجيع أأحناء العامل لن تس تطيع احلفاظ وحدها عىل جودة الرباءات دون أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ماكتب ا

احلفاظ عىل معايري الفحص والبحث. ورأأى الوفد أأن جودة حفص طلبات الرباءات حتتاج اإىل حتسن ملموس بغية تفادي 
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قامة  توليد التاكليف الاجامتعية الضخمة النامجة عن منح الرباءات لتحسينات غري هامة واليت ىل التقايض واإ ل اإ مل تؤدي اإ
حواجز أأمام نرش التكنولوجيا. وذكر الوفد أأن تقامس معل املاكتب الأخرى ل ميثل حاًل لالرتقاء جبودة الرباءات ومن مث ل 

 قدرة ميكن اعتباره حاًل للرتامك والارتقاء جبودة الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده الشديد بأأن يؤثر تقامس العمل سلبًا يف
ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية عىل تقيمي طلبات الإيداع. ومن مث ووفقًا للوفد، ينبغي اختاذ خطوات لبناء القدرات 
ضافة اإىل  يف صفوف ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية لمتكيهنا من تنفيذ وظائفها ش به القضائية بأأفضل طريقة ممكنة. واإ

( بشأأن الاس تنناءات SCP/19/6فد دمعه لربانمج العمل عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل )الوثيقة ذكل، أأكد الو 
والتقييدات. وأأكد أأن ادلراسة اليت تركز عىل اس تخدام بعض الاس تنناءات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي 

ىل الأدوية والقدرة عىل  واس تخدام احلكومات واس تنناء بولر وما اإىل ذكل، تكتيس أأمهية ابلغة من حيث سهوةل الوصول اإ
ىل التعمق يف دراسة خمتلف املعوقات يف اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا  رشاهئا. ورأأى الوفد أأنه مثة حاجة اإ

ان لن يسهم يف حتقيق حبيث يتس ىن اختاذ خطوات مالمئة ملعاجلة هذا اجلانب. وذكر الوفد أأن جتميع البياانت من خمتلف البدل
هدف اس تخراج الاس تنناءات والتقييدات احملددة والهامة من حيث أأغراض التمنية املتعلقة بنظام الرباءات. ورأأى الوفد أأن 
ىل مسائل اس تخدام نظام الرباءات لتلبية حاجة البدلان النامية مسأأةل تكتيس أأمهية أأساس ية من  جراء دراسة وافية تستند اإ اإ

ىل  SCP/20/10جامتعي الاقتصادي. كام أأحاط الوفد علامً مع الرسور بأأن الأمانة قد أأشارت يف الوثيقة منظور المنو الا اإ
طلبه اعامتد الرشاكت يف مجيع ادلول الأعضاء للمامرسات اخلاصة ابلرتخيص الطوعي للرباءات. وأأخريًا، رحب الوفد أأيضًا 

الرباءات، وأأعرب عن اعزتامه املشاركة عىل حنو بناء يف مناقشة بتنظمي ندوة بشأأن الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق 
 اللجنة.

وأأعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن وهجة نظره التجارية بشأأن تقامس العمل ونقل التكنولوجيا أأمام اللجنة. وذكر  .11
صورة ممكنة. وسلط املمثل الضوء املمثل أأن تقامس العمل وس يةل متكن املاكتب من اس تخدام مجيع املوارد املتاحة لها بأأفضل 

أأيضًا عىل نتاجئ املرشوعني الرائدين اليذين اضطلع هبام املكتب الأورويب للرباءات ومكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ووفقًا للممثل، أأثبت هذان  الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يف اإ

عان أأن البحث التعاوين، وهو أأحد أأشاكل تقامس العمل، عزز جودة تقارير البحث. وذكر املمثل أأيضًا أأن التعاون قد املرشو
ضافة اقتباسات يف تقارير ادلراسة الأوىل ) ىل اإ ( يف مجيع %94( ويف تقرير أأكرث اإحاكمًا )%82أأدرى، يف املرشوع الثاين، اإ

التعاوين من شأأنه الارتقاء جبودة معليات البحث وكذكل ابحلقوق املمنوحة. ورأأى احلالت تقريبا. ويعتقد املمثل أأن البحث 
دارة أأنشطهتا فامي يتعلق  أأن هذا البحث التعاوين س يعزز اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ، وس ميكن الرشاكت من حتسني اإ

تقامس العمل ل خيل ابلس يادة وليس مرادفًا  مبواقفها اخلاصة ابمللكية الفكرية ومواقف منافس هيا. وذكر املمثل كذكل أأن
منا دمج أأعامل املاكتب  ىل أأنه ل يتطلب كذكل من املاكتب الاعامتد عىل قرارات املاكتب الأخرى واإ للمواءمة. وأأشار املمثل اإ

نفاذ قد أأرسعت الأخرى يف معلها. وفامي خيص نقل التكنولوجيا، ذكر املمثل أأن حقوق امللكية الفكرية احملمكة والقابةل الإ 
ىل نرش التكنولوجيا وبناء القدرات الاستيعابية تدرجييًا. ووفقًا للمثل، مكنت حقوق امللكية  ودمعت املعامالت اليت أأدت اإ

طالقها، والأمه من ذكل، مشاطرة املعارف التقنية الالزمة  الفكرية الرشاكت من اس تحداث حلول تقنية خاصة هبا وحتسيهنا واإ
لوجيا مع الرشاكء. وفامي خيص الرشاكت الصغرية حتديدًا، شدد املمثل عىل أأمهية حقوق امللكية الفكرية يف للحفاظ عىل التكنو 

ىل تبوء ماكنة خاصة والافتقار  آت الصغرية واملتوسطة احلجم اكنت متيل اإ ن املنشأ تيسري نرش التكنولوجيا. وفقًا للممثل، فاإ
ىل الأسواق. ومن مث، رأأى الوفد أأن موقف قوي بشأأن امللكية للخربات التجارية غري الأساس ية الالزمة لولوج ا خرتاعاهتم اإ

الفكرية سيساعد هذه الرشاكت عىل اس تقطاب رشاكء ومستمثرين، وس ميكهنا من الاحتفاظ ابلس يطرة عىل أأصولها الفكرية 
 املواضيع الهامة. من خالل التعاون. وأأعرب املمثل عن تطلعه اإىل الاس امتع لوهجات نظر ادلول الأعضاء بشأأن تكل

( عن رأأيه يف بعض اجملالت ذات الصةل بربانمج العمل. ففامي KEIوأأعرب ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) .12
نذار  خيص الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، أأبدى املمثل تعليقات عىل ضيق نطاق اجلزاءات اخلاصة ابلإ

ىل املادة  القضايئ، مشريًا يف ذكل بوجه ىل أأحد أأحاكم قانون  22خاص اإ ضافة اإىل ذكل، أأشار املمثل اإ من اتفاق تريبس. واإ
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نذار القانوين يف حال انهتاك براءة اخرتاع،  الرعاية امليسورة التلكفة يف الولايت املتحدة الأمريكية اذلي أألغى توافر أأوامر الإ
فصاح بناء عن الاخرتاعات احملمية برباءة واملتعلقة هبذا ادلواء وذكل يف احلالت اليت مل يقم فهيا منتج دواء بيولويج  ابإ

ىل قرار احملمكة العليا للولايت املتحدة  للرشاكت الراغبة يف توفري منتجات بيولوجية مماثةل تنافس ية. وأأشار املمثل أأيضًا اإ
ىل احلصول عىل أأمر قضايئ للحول دون انهتاك ب ىل النظر يف الأمريكية اليت قضت فيه بأأن السعي اإ راءة اخرتاع دفع احملمكة اإ

ىل أأكرب عدد من  نصافًا. وأأدى ذكل، وفقًا للممثل، اإ ماكنية أأن يصبح الرتخيص الإلزايم ابس تخدام براءة الاخرتاع نتيجة أأكرث اإ اإ
لزامية اليت صدرت يف الولايت املتحدة الأمريكية منذ عام  صدار الأو  4116الرتاخيص الإ جراءات اإ امر يف س ياق تكل اإ

عداد الأمانة دلراسة بشأأن هذه املسأأةل. وفامي خيص تقامس العمل، أأعرب املمثل عن  القضائية هذه. ومن مث اقرتح املمثل اإ
ىل أأن العديد من  ذ أأشار املمثل اإ رغبته يف تقامس املعلومات بشأأن الزناعات اخلاصة بقابلية امحلاية برباءة للرباءات املمنوحة. واإ

جراء مناقشات بشأأن التحدايت البدلان اكنت تشهد دع جراءات قضائية لإعادة النظر يف الرباءات املمنوحة، اقرتح اإ اوى واإ
ذات الصةل هبذه املسأأةل يف الولايت القضائية اخملتلفة. وفامي يتعلق بتحليل نظام الرباءات، أأعرب املمثل عن رغبته يف حتقيق 

ني، وخباصة فامي يتعلق بدراساته اليت ينظمها كبري الاقتصاديني لتعزيز املزيد من التواصل بني اللجنة ومكتب كبري الاقتصادي
قاعدة الأدةل الالزمة لتقيمي الس ياسات يف جمال الرباءات. وأأعرب املمثل أأيضًا عن رغبته يف احلصول عىل املزيد من املعلومات 

شدد املمثل عىل أأمهية مسأأةل الشفافية يف نظام بشأأن معل كبار الاقتصاديني يف ماكتب خمتلفة من ش ىت أأحناء العامل. وأأخريًا، 
جراء املزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل.  الرباءات، ومن مث أأعرب عن اهامتمه ابإ

( ببيان عام بشأأن الأدوار الإجيابية للجنة والويبو فامي يتعلق AIPPIوأأدىل ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ) .11
ىل أأن الوثيقة ابدلراسة اخلاصة حب ، اليت SCP/20/9امية الرسية يف املشورة املهنية املتصةل ابمللكية الفكرية. وأأشار املمثل اإ

أأعدهتا الأمانة، قدمت ملخصًا جيدًا للتقدم احملرز خالل الس نوات الست السابقة. ولحظ املمثل أأنه ل ينبغي أأن يكون 
د احلل اذلي ينبغي اعامتده، مبا يف ذكل س بل التعبري عنه. وأأشار املمثل اس تعداد الأمم لعامتد أأي حل حمدد عاماًل يف حتدي

ىل أأن العملية السابقة للجنة قد أ ثريت من خالل اإرشاك مجيع ادلول الأعضاء يف التعامل مع هذه املسأأةل. ومن مث، حثت  اإ
 ابمللكية الفكرية من خالل العملية اليت امجلعية ادلول الأعضاء عىل مواصةل دراسة مسأأةل الرسية يف املشورة املهنية املتصةل

 شاركت فهيا مجيع ادلول الأعضاء.

وقال ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه يويل أأمهية ابلغة ملداولت اللجنة. ورأأى املمثل أأن ادلول الأعضاء ستسرتشد  .16
ية من خالل موازنة احلقوق العامة واخلاصة يف ابملداولت لتعزيز قوانيهنا الوطنية اخلاصة ابلرباءات بغية تلبية احتياجاهتا الإمنائ 

ىل أأن الشواغل الإمنائية متثل جوهر نظام الرباءات، ينبغي معامةل قانون  ترشيعاهتا اخلاصة ابلرباءات. وذكر املمثل أأنه، نظرًا اإ
ضو. وأأشار املمثل الرباءات ابعتباره مسخرًا للأهداف الإمنائية وينبغي أأن يسهم يف حتقيق أأهداف التمنية يف لك دوةل ع

ىل أأن جدول أأعامل ادلورة العرشين للجنة يتضمن قضااي هامة مثل الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات،  كذكل اإ
ذ أأشار املمثل اإىل الواثئق اليت تقدم رؤى واقعية بشأأن اس تخدام  والرباءات والصحة العامة، ونقل التكنولوجيا. واإ

س مناطق خمتارة، لحظ أأن الواثئق زجزت عن عرض القيود املؤسس ية والس ياس ية الاس تنناءات والتقييدات يف مخ
املفروضة عىل ادلول الأعضاء يف اس تخدام هذه التقييدات والاس تنناءات. وذكر املمثل أأنه منذ ادلورات السابقة، شهدت 

حلكومة الربازيلية وحكومة جنوب أأفريقيا ثالثة بدلان انمية عىل الأقل تطورًا ملحوظًا يتصل حبقوق الرباءات. وهنأأ املمثل ا
دراج مواطن مرونة عىل حنو ملموس أأكرث.  عىل ما بذلتاه من هجود يف سبيل اإصالح قوانني الرباءات اخلاصة هبام من أأجل اإ

ىل احلمك الصادر عن احملمكة العليا للهند اليت حدت ابلفعل من ممارسات التجدد ادلامئ للرباءات يف جمال  كام أأشار املمثل اإ
قامة حواجز أأمام هذه  الأدوية. وأأعرب املمثل، يف الوقت ذاته، عن شواغهل بشأأن هجود قطاع صناعة الأدوية الرامية اإىل اإ

التطورات التدرجيية يف الربازيل وجنوب أأفريقيا والهند. كام أأحاط املمثل علامً ابجلهود اليت تبذلها بعض ادلول الأعضاء ملامرسة 
دلان، مثل الهند، ملنعها من اس تخدام مواطن املرونة القامئة يف اتفاق تريبس. وبعد أأن أأعرب املمثل الضغط الس يايس عىل ب

عن هذه الشواغل، رأأى أأنه ل ينبغي اس تخدام املداولت اخلاصة جبودة الرباءات ملتابعة ترتيبات تقامس العمل ول ملواءمة 
ليات الفحص. وعىل غرار ما س بق، شدد املمثل، فامي خيص نقل قانون الرباءات من خالل مواءمة الإجراءات اخلاصة بعم 
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التكنولوجيا، عىل أأمهية مناقشة احلواجز الناش ئة عن الرباءات املتصةل بنقل التكنولوجيا، وأأفاد بأأنه ينبغي للجنة أأيضًا مناقشة 
 أأنشطة الويبو للمساعدة التقنية يف جمال الرباءات.

 ءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتمن جدول الأعامل: الاس تننا 6البند 

ىل الواثئق .12 ىل  SCP/20/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت املناقشات اإ  .7اإ

معاًل ابلقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا التاسعة عرشة، ُعقدت ندوة عىل مدى و  .18
اءات. وتناولت تكل الندوة الاس تنناءات والتقييدات امخلسة نصف يوم بشأأن الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرب 

" وحتضري 1والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ " "4الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ " "0التالية: "
الأجزاء واس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية. وتأألفت من  "1والاس تخدام السابق؛ " "2الأدوية؛ "

 (:SCP/20/INF/2 الوثيقة الثالثة التالية )انظر

ىل  SCP/20/3عرض الأمانة للواثئق من  (أأ  )  .7اإ

وعروض من قبل كبري الاقتصاديني وخبريين خارجيني حول فعالية الاس تنناءات والتقييدات دلى  (ب )
 قييدات؛تناول الشواغل الإمنائية وكيفية تأأثري القدرات الوطنية يف اس تخدام الاس تنناءات والت 

فرادية بشأأن تنفيذ الاس تنناءات والتقييدات املذكورة أأعاله.  (ج )  وتقدمي ادلول الأعضاء دلراسات اإ

ىل  SCP/20/3وقدمت الأمانة الواثئق  .19  .7اإ

ىل  .21 مانة، وخباصة بشأأن املعلومات الهامة الواردة يف الواثئق. والتفت الوفد اإ وأأعرب وفد السلفادور عن امتنانه للأ
ىل أأن الأحاكم الواردة يف اتفاقية ابريس بشأأن حامية اس تخدام الأصناف  عىل سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية وأأشار اإ

امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس( ويف اتفاق تريبس قد ُطبقت مبارشة يف السلفادور عىل الرمغ من أأن الترشيعات الوطنية مل 
ىل هذه الأحاكم متامًا.  ترش اإ

ليه يف الوثيقة وأأكدت الأمانة أأن هذه .20  .SCP/20/7 الأحاكم قابةل للتطبيق مبارشة يف هذا البدل عىل النحو املشار اإ

وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره لروح التعاون اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن ارتياحه للمناقشات بشأأن  .24
ىل أأن الاقرتاح قدم  الاس تبيان اذلي قدم يف اللجنة واذلي شلك املرحةل الأوىل من برانمج العمل الوارد يف اقرتاحه. وأأشار اإ

منا مناقشة حتديد الاس تنناءات والقيود اليت س تعود بفائدة أأكرب وهجة نظر أأوسع نطاقًا ل تريم فقط اإ  ىل جتميع املعلومات واإ
ىل نظام الرباءات. ورأأى أأهنا  عىل البدلان النامية. وذكر أأيضًا أأن الاس تنناءات والتقييدات تكتيس أأمهية أأساس ية ابلنس بة اإ

أأاحصاب الرباءات. ومن هذا املنظور، فاإن وضع خريطة أأسهمت يف حتقيق التوازن بني مصاحل جممتعية واسعة النطاق ومصاحل 
جراء حتليل دقيق بشأأن تنفيذ الأنظمة الوطنية الناجضة لالس تنناءات والتقييدات س يتيحان للبدلان النامية حتديد  دقيقة واإ

لوفد أأن يقبل أأنسب هذه الاس تنناءات والتقييدات ملس توى تمنيهتا وقدرهتا عىل استيعاب التكنولوجيات ونسخها. ول يسع ا
منا رأأى أأن الولايت اخملتلفة للك من هيئات  جحة أأن معل اللجنة س يكرر املناقشات اجلارية يف هيئات الويبو الأخرى. واإ

ىل مواصةل املناقشات بشأأن الاس تنناءات والتقييدات يف  نه يتطلع اإ الويبو تشري اإىل وهجات النظر واملناقشات اخملتلفة. وقال اإ
ىل عدم ادلورة احلادية وا ضافة اإىل ذكل، المتس الوفد توضيحًا من الأمانة عن الطريقة اليت خلصت هبا اإ لعرشين للجنة. واإ

ذ أأفادت بعض  وجود حتدايت تواجه تنفيذ بعض الاس تنناءات والتقييدات، وحتديدًا فامي يتعلق ابس تنناء البحث العلمي اإ
ىل الوثيقة الوفود بأأهنا جتري معلية حتسني ترشيعاهتا الوطنية أأو تغيري  فامي يتعلق بنقل  SCP/20/10ها. ولفت الوفد الانتباه اإ
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جراء الهندسة العكس ية. ورأأى  قامة نظام أأكرث مرونة يسمح ابإ التكنولوجيا حيث أأعرب أأحد البدلان الأقل منوًا عن رغبته يف اإ
 والتقييدات.أأن هذا البيان يعين أأن هذه البدلان تواجه حتداًي ميكن معاجلته من خالل الاس تنناءات 

وأأوحضت الأمانة أأن ادلول الأعضاء مل تذكر، يف ردودها عىل الاس تبيان، أأي حتدايت ملموسة أأو حمددة فامي يتعلق  .21
ىل أأهنا جتري معلية مراجعة للقوانني أأو  بعدد من الاس تنناءات والتقييدات. وأأشارت بعض ادلول الأعضاء، يف الوقت ذاته، اإ

ىل بعض التحدايت اليت تود معاجلهتا من خالل هذه أأهنا تبحث هذه الإماكنية أأو تق  يمي التغيريات القانونية، مما قد يشري مضنيًا اإ
 التغيريات القانونية.

ىل أأن الاس تنناء املتعلق ابلس تخدام الشخيص وغري التجاري ساعد عىل حتقيق أأهداف أأوسع  .22 وأأشار وفد اجلزائر اإ
يث أ درج البحث العلمي مضن هذا الاس تنناء. ومن مث، اقرتح حتديد نطاقًا تتصل ابلس ياسة العامة يف بعض البدلان ح 

ىل تعديل  البدلان اليت نفذت هذا الاس تنناء بنطاق أأوسع، وأأن جيرى املزيد من التحليل بشأأن احتياجات بعض البدلان اإ
ىل أأن اس تنناء الاس تخدام التجرييب اس ُتخدم عىل نطاق  ضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ أأوسع يف بعض البدلان قوانيهنا. واإ

مقارنة بغريها. وذكر كذكل أأنه يف حني أأنه مثة نقص يف املعلومات بشأأن التحدايت العملية اليت تواجه اس تخدام هذا 
الاس تنناء، فاإن مدى اس تخدام هذه املعلومات يتوقف عىل مدى كفاية املعلومات املفصح عهنا يف طلبات الرباءات. وعليه، 

واصةل حتليل العالقة بني كفاية الإفصاح واس تخدام اس تنناء البحث. وفامي يتعلق ابس تنناء التحضري رأأى الوفد أأنه ينبغي م
للأدوية، ذكر أأنه، ابس تنناء عدد قليل من البدلان، ميكن اس تخدام هذا الاس تنناء يف حتضري الأدوية بناء عىل  رجتايلالا

ذلكل اقرتح حبث س بل اس تخدام هذا الاس تنناء لالس تجابة وصفات طبية دون حتديد مكية الأدوية اليت ميكن حتضريها. و
ىل أأنه، ابس تنناء الاس تخدام الشخيص وغري التجاري، مل ترش الأمانة  لتحدايت الصحة العامة. ويف تعليق عام للوفد، أأشار اإ

ىل أأي حتدايت تواجه التنفيذ. وأأعرب الوفد، يف هذا الصدد، عن اعتقاده بأأنه ل توجد يف بعض البدلا ن، ول س امي البدلان اإ
ذ مل يضطلع ابلتنفيذ عىل الإطالق بسبب الافتقار للموارد البرشية أأو  النامية والبدلان الأقل منوًا، حتدايت تواجه التنفيذ، اإ
املالية الالزمة لفهم هذا الاس تنناء وتنفيذه. ومن مث، رأأى الوفد أأن هذا الافتقار يشلك التحدي احلقيقي اذلي حيول دون 

ذا اكن قد لحظت عدم الفهم تنفيذ  البدلان لهذه الاس تنناءات املفيدة. وطرح، يف هذا الصدد، سؤاًل عىل الأمانة بشأأن ما اإ
 هذا يف بعض البدلان، ول س امي يف البدلان النامية.

قد  واعرتفت الأمانة ابلتحدايت املتعلقة مبسأأةل فهم س بل معل هذه الاس تنناءات والتقييدات، يف حني أأن الواثئق .21
 أ عدت بناء عىل املعلومات الواردة من ادلول الأعضاء.

دارة جملس  .26 وقدمت الأمانة، يف اجلزء الثاين من الندوة، خبريين خارجيني وهام ادلكتورة اكيث غارنري، عضو يف جملس اإ
ئر يف معهد ( يف لندن ابململكة املتحدة، وادلكتور نيكولوس توم، أأس تاذ زاCOHREDالبحوث الطبية لأغراض التمنية )

 ماكس بالنك مبركز حبوث الابتاكر واملقاوةل يف ميونيخ بأأملانيا.

قدمت الس يدة غارنري عرضًا بشأأن فعالية الاس تنناءات والتقييدات يف س ياق التمنية. وأأشارت عىل أأن الرباءات  .22
ىل أأدوات لالبتاكر. وشددت أأيضًا عىل الاس تنناءات والتقييدات الرئيس ية يف س ياق التمنية. وقد مت كذكل، ابلإضافة اإ

ن العرض متاح عىل الصفحة التالية من موقع الويبو الإلكرتوين:  الرباءات، منظور الصحة العاملية. واإ
garner.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_ 

وقدم الس يد توم عرضًا بشأأن الآاثر وامليول الاقتصادية املتعلقة بنظام الرباءات أأي اقتصادايت اس تنناءات الرباءات  .28
بوجه عام وحتليل اقتصادي لس تنناء البحث يف سويرسا بوجه خاص. وسلط الضوء أأيضًا عىل بعض التحدايت املتصةل 

ن العرض متاح عىل بقدرات ادلول الأعضاء عىل الصعيد الوط ىل الهيئات الرقابية وماكتب الرباءات. واإ ين وقدم توصيات اإ
الصفحة التالية من موقع الويبو الإلكرتوين: 

umm.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_th 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_garner.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_garner.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_thumm.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_20/scp_20_ref_thumm.pdf
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قاعدة بياانت الويبو وأأاثر وفد السلفادور مسأأةل س بل تعظمي اس تفادة بدل انٍم مثل السلفادور من مبادرات مثل  .29
(. WIPO Essential( وخدمة اسرتداد البياانت املتعلقة ابلتكنولوجيات الأساس ية )WIPO Re:Search) للبحث

ىل احلصول عىل املزيد من املعلومات بشأأن هاتني وأأعرب الوفد عن امتنانه للويبو عىل زايرهتا امليداني ة وعن تطلعه اإ
جياز. ضافة اإىل ذكل، دعا الس يد توم اإىل رشح معىن "براءات عالية اجلودة" ابإ  املبادرتني. واإ

وشدد الس يد توم عىل أأنه ل يوجد تعريف واحد جلودة الرباءات. وأأوحض أأن جودة الرباءات تشري عادة اإىل جودة لك  .11
ليه اجمللس الاستشاري العلمي والاقتصادي التابع للمكتب من الفحص و  ىل التعريف التايل اذلي توصل اإ نفاذ. وأأشار اإ الإ

الأورويب للرباءات: "تس تويف براءة اخرتاع عالية اجلودة املقتضيات القانونية اخلاصة بقابلية امحلاية برباءة يف مكتب براءات 
ن الرباءة قد ُمنحت، ويُرحج أأل  جراءات  تطبق علهيابعينه، واإ داريةبطالن يف احملمكة أأو أأمام هيئة ال اإ وأأوحض أأنه يف حني  ".اإ

 املسأأةل املعقدة. للتطرق اإىل هذهمن الطرق اخملتلفة  فاإن هناك العديدتعريف لأغراض معلية واقتصادية، هذا ال  ُحدد

عىل أأن مجع قاعدة بياانت  وبغض النظر عن الوضع اخلاص دلوةل السلفادور، شددت الس يدة غارنري .10
WIPO Re:Search  ذ يعترب الكهام أأن توفري الرباءات أأداة، وأأهنام جبدول أأعامل الويبو للتمنية قمي للغاية بوجه عام اإ

جراء حوار لتحديد  يساعدان عىل الارتقاء ببناء القدرات لتحسني اس تخدام هذه الأداة. وأأكدت أأنه من املهم عامة اإ
منايئ أأوسع نطاقًا.احتياجات نظام الاب   تاكر والبحث يف البدل، بغية المتكن من حشد ادلمع من أأجل هدف اإ

جراء تنظمي يف س ياقه وبيئته. وذكَّر بأأن اتفاقه مع الس يد عن وأأعرب وفد الربازيل  .14 توم عىل أأنه ينبغي تناول أأي اإ
ىل  اإىل ستند أأساساً ي عرض بشأأن اس تنناء البحوث ال طلب الوفد املزيد و  من تكل التجربة.س متدة امل البياانت جتربة سويرسا واإ

س ياقات خمتلفة أأو بيئات  عىل تقييداتتكل الاس تنناءات وال  بشأأن طرائق تأأثريمن املعلومات أأو أأي دراسات أأخرى 
وطرح، يف هذا الصدد، سؤال بشأأن س بل تطبيق الاس تنناءات . وخباصة يف بدل انم أأو أأحد البدلان الأقل منواً خمتلفة، 
. وذكَّر، من هذا املنطلق، بأأن مقديم العروض قد أأعلنوا زجز النظام عن ةلملأمراض املهات يف جمال البحوث عىل اوالتقييد

ذ ل يوجد أأي حافز، ابلنس بة اإىل الرشاكت اخلاصة، يك تس تحدث أأدوية يف هذه املناطق.  تعزيز الابتاكر يف هذه اجملالت اإ
بداء أأفاكر بشأأن س بل اس تخدام الا ىل اإ  س تنناءات والتقييدات كأداة لتحسني البحث يف هذه اجملالت.ودعا اإ

 اتدتقييلس تنناءات وال ابنه مل يكن عىل عمل بأأي حبوث اقتصادية حمددة فامي يتعلق وأأعرب الس يد توم عن أأسفه لأ  .11
آخر و . احلقوق يف البدلان النامية أأو البدلان الأقل منواً  اليت تؤثر عىل عىل و اسة هذه املسأأةل. در عىل جشع الويبو أأو أأي كيان أ
ىل البياانت ل تتعلق حتديدًا ابس تخدام الاس تنناءات والتقييدات،الرمغ من أأ  هذه املسأأةل أأوحض أأن فقد  ن مسأأةل الوصول اإ

طار املكتب الأورويب للرباءات بشأأن الرباءات املتصةل ابلطاقة النظيفة يف  جراء دراسة يف اإ شلكت الصعوبة اليت واهجها يف اإ
ىل أأنه ل يعمل بأأي دراسة عن  أأفريقيا. وعىل الرمغ من أأنه مل حُيرز أأي تقدم ملحوظ يف بدلان حمددة يف أأفريقيا، فقد أأشار اإ

 الاس تنناءات والتقييدات املتعلقة ابلأمراض املهمةل.

من وشددت الس يدة غارنري عىل أأن أأحد التحدايت الكربى يف جمال الأمراض املهمةل يمتثل يف الافتقار لآلية حسب  .12
ىل اخرتاع يرحج أأنه ابلغ الأمهية ُرخص من جامعة يف الولايت الأسواق.  ومن الأمثةل عىل ذكل داء شاغاس حيث توصل اإ

املتحدة الأمريكية لرشكة أأدوية لإطالقه يف الأسواق. ومض الرتخيص تقييدًا عىل جمالت الاس تخدام وفصل الغرض بغية 
اتحة التطوير يف قطاع عام ل يس هتدف الر هنا ل متتكل اإ ىل أأنه عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل، فاإ حب. وأأشارت املتحدثة اإ

ذا اكن قد تلكل ذكل ابلنجاح. ويف س ياق الأمراض املهمةل، أأكدت أأنه مت الإجناز الكثري عىل مدار الس نوات  معلومات عام اإ
ملية الكبرية مثل السل واملالراي. وقامت امخلس عرشة املاضية لإنشاء صناديق وتكتالت سوقية. ومثة صناديق للأمراض العا
. واختذت العديد من WIPO Re:Searchرشاكت أأدوية بيولوجية بأأنشطة يف التربع مبنتجات محمية برباءة اإىل مبادرات مثل 

ىل املسؤولية الاجامتعية للرشاكت. بيد أأهنا أأوحضت أأنه ل تزال هناك قضااي ذ شهد العامل حتول كبري اإ  صعبة، الرشاكت تدابري اإ
وأأنه من الرضوري املساعدة يف بناء القدرات يف جمال البحث والابتاكر. وأأكدت أأنه ل يوجد ترايق واحد. ولحظت أأنه 
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آليات التجميع والانتفاع ابلأدوية احملمية برباءة، اش متلت  عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل للتغلب عىل هذه احلواجز من خالل أ
  املعقدة.املسأأةل عىل عدد من الأس ئةل

 بشأأن جودةوفد السلفادور  سؤالفامي يتعلق ب و . ملا قدمته العروض من رؤى مس تنرية وأأعرب وفد الهند عن تقديره .11
عايري اليت أأعلنت اكنت اجلودة الفردية للرباءة مثل قدرة الرباءة عىل مواهجة أأي الطعن يف حاةل رباءات، علق بأأن أأحد املال

ىل أأن معظم البدلان دلهيا طبقة من احملامك، أأي حمامك املقاطعات، واحملامك ادلعاوى القضائية دوائر احملامك، عالية، و ال. وأأشار اإ
ىل. واحملمكة العليا ضافة اإ ُرفعت فهيا دعاوى قضائية أأمام حممكة يف احلالت اليت واحملامك املتخصصة.  توجد كذكلذكل،  واإ

ذا اكنمقاطعة أأصدرت قرارًا أألغته حممكة عليا،  وأأشار . ةالرباء جودة تدينل  مؤرشاً ذكل ميكن أأن يكون  أأاثر الوفد مسأأةل ما اإ
ىل واقع  لأحد الأطراف عىل أأن احملاكامت اكنت تعمتد عىل العديد من العوامل ادلخيةل مثل القدرة املالية السؤال الثاين للوفد اإ

ىل توم لس يدوطرح الوفد السؤال التايل عىل االاس تئناف.  طلب  مواهجة الطعون القضائية أأن لقدرة عىللأأي مدى ميكن : اإ
 ؟الرباءاتجلودة  معياراً  تكون

واعرتف الس يد توم بأأنه هذه الأس ئةل معقدة يصعب الرد علهيا. وسلط الضوء عىل أأن اجلودة الفردية للرباءة مسأأةل  .16
لفردية للرباءة عىل بعض العنارص اليت مت منفصةل عن جودة نظام الرباءات. وفامي خيص السؤال الأول، تش متل مسأأةل اجلودة ا

جراءات احملمكة واحملامك املتخصصة من أأجل الارتقاء  طار نظام الرباءات، بغية ضامن جودة أأعىل مثل بعض اإ معاجلهتا يف اإ
جراءات لإعادة  نه يدعو اإىل وضع أأنظمة لالعرتاض واإ الفحص ابجلودة العامة. ومبا أأن مسار احملمكة يس تغرق وقتًا طوياًل، فاإ

ىل احملمكة،  لجوءقبل ال ،أأنهشدد عىل جلودة الرباءات. و بوصف ذكل عنرصًا هامًا  قدمت املاكتب قامئة معينة من احللول. اإ
ذ ميكنأأمهية جودة البياانت،  جمدداً  وأأكد  تزويد ، عىل الأقل،التقايض أأو فادييع التفاصيل يف البياانت أأن تسهم يف تمجل  اإ

وأأشار اإىل جلسة اس امتع يف بروكسل حرضها خرباء يف امللكية الفكرية من القطاعات  مات الأساس ية.ملعلو اباملنافسني وغريمه 
ذا بمن رشكة دولية كبرية أأبلغه خبري عىل سبيل املثال، ف. الصناعية، ولحظ أأن اجلودة مفهوم ل يزال متذبذب للغاية  رفعأأنه اإ

ىل ملف الرباءة وجيري اس تعراضه اخلاص لرباءة الاخرتاع هذه. ما دعوى قضائية عىل رشكته، فسريجع اخلبري دامئاً خشص   اإ
ىل القضاء يسلط الضوء عىل مفهوم اجلودة.ىلورأأى املتحدث أأن احلاجة اإ    مراجعة معلية الفحص بأأمكلها قبل اللجوء اإ

ىل توصيات امجلعية جبامي يتعلق وفوأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث عن امتنانه للعروض ممتازة.  .12 ودة الرباءات، أأشار اإ
تُمنح لطلبات واسعة النطاق براءات البحوث قد يتقيد من خالل ، اليت تنص عىل متابعة 4111امللكية يف تقريرها لعام 

. جملمتعالتطوير املبكرة، وترض ابلعلوم واتكنولوجية يف مرحةل ال مجالت لل هتديدًا خاصاً  ورأأى أأن هذه الرباءات تشلك للغاية.
عداد ضامن مع كل اخملاطر، تماكتب الرباءات  تراعيأأن  ومن مث اعترب أأنه من املهم عىل النحو الواجب فاحيص الرباءات اإ

مثل املكتب  الأخرى اليت تتبعها املاكتب قأأو الطرائليات عن الآ املمثل املتحدثني  وسأأل. بمتعنطلبات الرباءات  وحفص
، مواهجة الطعون القضائيةودة الرباءات والقدرة عىل وفامي خيص مسأأةل تعريف جه املسأأةل. معاجلة هذيف الأورويب للرباءات 

. ورأأى أأن ماكتب الرباءات ة نظرمن وهج ليس مؤرشاً  همقدم الطلب، ولكننظر من وهجة  مؤرشاً  ن ذكل قد ميثلعلق أأ 
ىل الس يد توم توضيح معىنيك يودع طلبًا ينبغي أأن يواجه الطعن. وأأخري مقدم الطلب العبء يقع عىل عاتق   ًا، طلب اإ

ىل ، وطلب ابلتحديد املواءمة  .اليت قد تشلك منظور "بعيد الأمد"عنارص ال  توضيح ريالس يدة غارناإ

دون اخلوض يف تفاصيل أأي قانون براءات و عامة  الحظةومك عايل للغايةعىل مس توى وردت الس يدة غارنري بأأنه  .18
ىل يشري املنظور "البعيد الأمد" حمدد، جديد  ميدانيف  التطويرمن  رباءات اليت منحت يف مرحةل مبكرة جداً ال نطاق بعض اإ

ىل بعض من التحدايت الراهنةمن التكنولوجيا و  ىل أأنه يف املناطق الناش ئةأأدت منذئذ اإ اليت تمتتع خبربة ضئيةل،  . وأأشارت اإ
ىل بيان امجلعية امللكية يف تقريرها لعام ومن . واسعًا للغاية رباءاتالنطاق  حيرض عىل أأل يكونللمرء أأن  ينبغي شارة اإ مث، واإ
ىل أأنه ينبغي مراعاة النتاجئ4111 منظور طويل الأجل  من واسعة النطاق للغايةاملرتتبة عىل وجود براءات  ، أأشارت املتحدثة اإ

 ث بعد اإطالق الاخرتاعات.تطوير البحفامي خيص 
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طار وق، السيف أأن الرباءات يه أأدوات وشدد الس يد توم عىل  .19 نفاذها، يف اإ ميكن اس تخداهما أأو عدم اس تخداهما واإ
ينطلق من تقدمي الطلبات الأوسع أأعىل رحب يف السوق أأن أأن مقدم الطلب اذلي يعترب  ويعين ذكللأغراض اقتصادية.  سوق

طار يفورباءة. الخالل معلية منح يقلص نطاقها اليت غالبا ما نطاقًا، و  يف جودة الرباءات، أأوجه القصور  بشأأناملناقشات  اإ
ىل أأن املاكتب، مبا يف ذكل املكتب الأورويب للرباءات،  طلبات الرباءات، عىل  جودةكثري من الأحيان اإىل يف  تشريأأشار اإ

 تتعلق ليست مسأأةلاعرتف بأأن جودة الرباءات  ومن مث. مودعي الطلباتيتوقف عىل  طوعيعنرص أأن ذكل الرمغ من 
منا م  اكتب الرباءاتمب ذا تتوقف عىل مودعي الطلبات. ف سأأةلحفسب واإ  ورد طلب يضم مطالبات ذات نطاق حمدد بوضوح،اإ

جراء معلية الفحص وس يؤدي ذكل اإىل حل أأكرث وضوحًا. ىل أأنه يف حني أأن بعض الرشاكت قد  سيسهل اإ ذه هب أأملتوأأشار اإ
م الرشكة الاقتصادي للرباءة. وفامي خيص فاإن ترصفاهتا ترتبط اإىل حد بعيد ابس تخدا، لأهنا تتالءم مع اسرتاتيجياهتاالآلية 

ذا قام اس تنناء بشأأن اس تخدام لغرض البحث يف بدل بعينه دون غريه، فس يكون ، أأوحض أأنمسأأةل املواءمة ه، بصفة عامة، اإ
ىل البدل الأول.  ذلكل سبب ما مثل نقل البحوث اإ

طار العرض، رأأى و  .61 فد مجهورية فزنويال البوليفارية أأن أأي احتاكر وفامي يتعلق ابعتبار الرباءات "عقدًا اجامتعيًا" يف اإ
ضار بطبيعته كجز من أأي حضارة، وأأن الرباءات اس تنناء قامئ حلظر الاحتاكر. وتساءل الوفد عن نشأأة الاس تنناءات 

 والتقييدات عىل حقوق الرباءات بوصفها اس تنناء لالحتاكر يف اإحدى مراحل التارخي.

ذ ميكن اإطالق أأي يشء  وأأوحض الس يد توم أأن الاقتصاديني مل .60 يقصدوا الاحتاكر عندما حتدثوا عن العقد الاجامتعي اإ
ذ توجد  خُيرتع ويكون ذات صةل برباءة اخرتاع يف السوق. وأأوحض أأن الاقتصاديني مل يس تخدموا معدًا مصطلح "الاحتاكر" اإ

ىل أأن فوائد الرباءات بعض احلالت القليةل للغاية اليت أأوجدت فهيا براءة اخرتاع احتاكرًا يف السوق. وخ الفًا ذلكل، أأشار اإ
اتحة املعلومات الواردة يف الرباءة لس تخدام امجليع  وتعرف هذه الفائدة عادة ابلعامد الثاين لنظام الرباءات. ورأأى  –تمتثل يف اإ
ذ . ووافق عىل فكرة وضع احلق الاس تئثاريأأن ذكل ميثل عنرصًا هامًا للغاية ومساو يف الأمهية جلانب  اس تنناء لالس تنناء اإ

ىل أأن  ىل اجلوانب الاقتصادية للرباءات بوصفها اس تنناء للسوق احلر. ومن مث، أأشار اإ رأأى أأهنا تشري عىل حنو جيد للغاية اإ
 الاقتصاديني ينهتجون سلواكً أأكرث تقييدًا بشأأن القواعد.

ذ الاس تنناءات والتقييدات اليت قدمهتا وافتتح الرئيس اجلزء الثالث من الندوة وهو ادلراسات الإفرادية بشأأن تنفي .64
 ادلول الأعضاء.

بشأأن براءات  6862وأأعرب وفد كوس تارياك عن امتنانه لعقد الندوة. وأأحاط اللجنة علامً بأأن قانون كوس تارياك رمق  .61
م الشخيص، الاخرتاع والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة املنصوص علهيا يف الاس تنناءات والتقييدات التالية: الاس تخدا

جراءات احلصول عىل ترصحي نظايم من السلطات، واستنفاد  والاس تخدام لأغراض البحث، والاس تخدام السابق، واإ
ن هذه الاس تنناءات والتقييدات من شأأهنا أأل تؤثر  لزامية، واس تخدام احلكومات. واإ حقوق الرباءات، ومنح الرتاخيص الإ

صاحل املرشوعة لصاحب الرباءة أأو املرخص هل ابس تخداهما بصورة كبرية. وعىل عىل رساين الرباءة العادي ول الإرضار ابمل
ن املادة  )اثلثًا( من اتفاقية ابريس تنص عىل اس تنناء اس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات  1غرار ما س بق، فاإ

ىل أأن القانون الكوس تارييك ل يتضمن أأي اس تنناء بشأأن الت حضري الارجتايل للأدوية ول أأي برية أأجنبية. وأأشار الوفد اإ
اس تنناءات أأو تقييدات عىل اس تخدام املزارعني أأو مس تودلي النبات لالخرتاعات احملمية برباءة. وفامي يتعلق ابستنفاد حقوق 
ضافة اإىل ذكل، ينص قانون الرباءات عىل أأحاكم للحصول عىل  الرباءات، توفر ترشيعاهتا أأحاكم بشأأن الاستنفاد ادلويل. واإ

طار املادتني تر  لزامية يف اإ صدار هذه الرتاخيص الاس تغالل غري الفعال أأو عدم مالءمته أأو 09و 08اخيص اإ . واكن أأساس اإ
عدم كفايته، مما يعين غياب املنافسة أأو وجود منافسة غري عادةل أأو براءات اخرتاع اتبعة لغريها. وفامي يتعلق ابس تنناء 

ابمس " ترخيص اس تخدام العام" أأو "الرتخيص لغرض الاس تخدام العام". فعىل  ما يعرف 41اس تخدام احلكومة، تضم املادة 
لزايم يف أأي حلظة دون  سبيل املثال، ميكن أأن ختضع براءة ممنوحة أأو طلب براءة، يف حالت الطوارئ الوطنية، لرتخيص اإ

ذن أأاحصاب الرباءة، حبيث تس تغلها أأطراف اثلثة أأو احلكومة. وينص القانون صدار  احلصول عىل اإ ماكنية اإ أأيضًا عىل أأس باب اإ
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ن مكتب الرباءات يف كوس تارياك مل يوثق احلالت اليت مت  ضافة اإىل ذكل، قال الوفد اإ لزايم يك تس تغهل احلكومة. واإ ترخيص اإ
اللجوء فهيا اإىل الاس تنناءات والتقييدات. فعىل سبيل املثال، ل ميكن حتديد احلالت اليت اس تخدمت فهيا الاس تنناءات 

طار خاص للغاية اكلعادة. ومن الأمهية لأغ ن هذه الأنشطة قد اضطلع هبا يف اإ ذ اإ راض البحث العلمي أأو استنفاد احلقوق اإ
لزامية ول الرتاخيص لأغراض الاس تخدام العام يف  ىل الرتاخيص الإ مباكن للوفد أأن يسلط الضوء عىل أأنه مل يمت اللجوء اإ

املعلومات يف رده عىل الاس تبيان بشأأن الاس تنناءات والتقييدات. ورأأى أأنه من  كوس تارياك. وأأكد الوفد أأنه قدمت مزيدًا من
حراز تقدم يف بنود جدول الأعامل. واقرتح أأنه ينبغي تشاطر  طار اللجنة واإ املهم للغاية مواصةل النظر يف هذه املسائل يف اإ

 خلربة.اخلربات لعامتد أأفضل املامرسات اليت تنفذها ماكتب تمتتع بدرجة أأكرب من ا

وأأعرب وفد الربازيل عن امتنانه لوفد كوس تارياك عىل ما قدمه من معلومات هامة بشأأن س بل اس تخدام  .62
الاس تنناءات والتقييدات واليت تعد الأكرث أأمهية خلدمة أأغراض التمنية. ورأأى أأن هذه املسأأةل تكتيس أأمهية قصوى ابلنس بة 

منائية حيوية. ىل اللجنة لأهنا تطرقت اإىل شواغل اإ وأأكد أأن عدداً من توصيات جدول أأعامل التمنية قد تناولت هذه املسأأةل  اإ
ىل  بصورة مبارشة أأو غري مبارشة، سواء اكن ذكل متصاًل بوضع املعايري أأو الس ياسة العامة أأو نقل التكنولوجيا أأو الوصول اإ

آاثرها. فعىل سبيل املثال، ذكرت التوصيتان  من جدول أأعامل التمنية أأنه ينبغي للويبو  44و 02املعرفة، أأو ادلراسات اخلاصة بأ
املرونة احملمتةل  مواطنمراعاة مواطن املرونة القامئة يف التفاقات ادلولية يف أأنشطهتا، فضاًل عن معاجلة قضااي مثل 

جراءات وضع املعايري، حسب الاقتضاء ووفقاً   والاس تنناءات والتقييدات عىل ادلول الأعضاء يف واثئق معلها اخلاصة ابإ
اليت تتضمن برانمج معل بشأأن الاس تنناءات  SCP/14/7لتوجهيات ادلول الأعضاء. ومن هذا املنطلق، قدم الوفد الوثيقة 

جراء مناقشات بشأأن  والتقييدات يتأألف من ثالث مراحل. ورأأى الوفد أأن التأأييد الواسع اذلي تلقته اقرتاحاته أأثبتت أأمهية اإ
ىل  ادلول الأعضاء يف الويبو. وشدد الوفد أأيضًا عىل الأساس املنطقي الاكمن وراء الاس تنناءات والتقييدات ابلنس بة اإ

هنا  طار قانون الرباءات. وأأفاد بأأن الاس تنناءات والتقييدات عنارص جوهرية لأي قانون. واإ الاس تنناءات والتقييدات يف اإ
ضفاء املرونة الالزمة، عىل سبيل املثال، لضامن الأمن  القويم ورمس الس ياسات العامة، وذكل تلبية ختدم املصاحل من خالل اإ

نشاء الطرق ودرء اجلرمية والرتوجي لالنتخاابت وتفادي الأوبئة.  مجلةل أأمور مهنا التمنية واملنافسة ومراقبة الصحة العامة واإ
اءات وسعت احلكومات اإىل ضامن الامتثال للقواعد وحامية السلع واحلقوق الشخصية، فضاًل عن الاس تفادة من الاس تنن

والتقييدات. وسعيًا اإىل حتقيق الأغراض املذكورة أأعاله، لحظ الوفد أأن الرباءات ختضع أأيضًا ملعامةل خاصة. ورأأى الوفد أأنه 
يتعني عىل نظام الرباءات السعي اإىل حتقيق التوازن بني حقوق مس تخدميه ومن مث، ل ينبغي أأن يش متل فقط عىل فوائد 

منا ينبغي أأن يضم كذكل فوائد للمجمتع كلك وحبث يسود رفاه اجملمتع. ومتثل مجيع تكل لأاحصاب حقوق امللكية الفكرية و  اإ
ن الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات عنارص عادية يف القوانني واملبادئ القانونية. وعليه  العنارص زابئن للنظام. واإ

ىل أأنظمة الرباءات. لحظ الوفد أأن هناك تضافرًا ملحوظًا بني ادلول الأعضاء فامي ي  تعلق بأأمهية مواطن املرنة هذه ابلنس بة اإ
ىل أأن وجود هنوج خمتلفة لتناول الاس تنناءات والتقييدات قد يثري شكوك ادلول الأعضاء بشأأن الأمور التالية: )أأ(  وأأشار اإ

بس ياسات الابتاكر ملاذا وكيف ميكن اس تخدام احلزي الس ياسايت؛ )ب( وكيف يرتبط اس تخدام الاس تنناءات والتقييدات 
اليت تعاجل شواغل الصحة العامة والتغذية والبيئة. وعىل النحو املنصوص عليه يف الردود عىل الاس تبيان )انظر الوثيقة 

SCP/16/3 ىل اس تخدام الاس تنناءات والتقييدات بغية التحقق ( جلأأت دول أأعضاء تتسم مبس توايت خمتلفة من التمنية اإ
 متوازن، سواء اكن ذكل متعلقًا ابحلقوق املمنوحة لأاحصاب احلقوق والأطراف الثالثة اليت ل تضم من أأن نظام الرباءات القامئ

منا تشمل اجملمتع كلك. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن الاس تنناءات والتقييدات ختتلف  فقط الرشاكت واملؤسسات احلكومية واإ
ن الواقع املوضوعي للك دوةل عضو يؤ  ذ اإ ثر يف تفاصيل الاس تنناءات والتقييدات القامئة. فعىل كثريًا من حيث النطاق، اإ

سبيل املثال، قد تنطبق الاس تنناءات والتقييدات لالس تخدام التجرييب و/أأو البحث العلمي أأو ل تنطبق، حبسب اتسام 
 اعتقدت وجود النية التجارية دلى الباحث الفردي. ويف بعض البدلان، مل يسمح ابلس تخدام التجرييب لغرض جتاري، بيامن

بدلان أأخرى أأن صاحب الرباءة لن يتكبد خسارة مبارشة طاملا أأن املنتج ل يُطلق يف السوق. ورأأى الوفد أأن هذه 
طارها القانوين مع  قامة حزي س ياسايت مرن حبيث يتس ىن للك من ادلول الأعضاء تكييف اإ الاختالفات تبني رضورة اإ

ن هذه املسأأةل تشلك جحة أأخرى ملعارضة مواءمة مس توى التمنية فهيا، ومن مث حتقيق أأهداف الس يا سة العامة. وقال الوفد اإ
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ن مواءمة قوانني الرباءات وتعوق قدرة ادلول عىل تعديل ترشيعاهتا وتعرقل حتقيق  ذ اإ قوانني الرباءات عىل الصعيد ادلويل اإ
انون حممك يس تفيد من الاس تنناءات أأهداف نظام الرباءات. ونظرًا اإىل أأمثةل الاس تخدام التجرييب والبحث العلمي، فاإن ق

والتقييدات من شأأنه أأن يس تقطب الاستامثرات الأجنبية املبارشة وتوليد اليقني القانوين. وعليه، رأأى الوفد أأن الاس تنناءات 
رساء أأساس مشرتك يتس ىن فيه معاجلة املسائل املتعلقة  منا س تقوم بتصحيحه بغية اإ والتقييدات لن تضعف نظام الرباءات واإ
بأأاحصاب احلقوق والأطراف الثالثة عىل النحو املالمئ. وذكر الوفد كذكل أأن اجلانب الاجامتعي لالس تنناءات والتقييدات هام 
نه أأفاد يف أأحد ردوده عىل الاس تبيان بأأن الهدف من الرباءات حامية صاحب احلق ضد الاس تغالل التجاري  أأيضًا. وقال اإ

نظور يف ردود ادلول الأعضاء الأخرى. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للمعرفة التقنية الواردة يف لالخرتاع. وكثريًا ما أأعرب عن هذا امل 
الرباءات أأن متثل أأساسًا لإجراء املزيد من البحوث والتثقيف. وسلط الوفد الضوء عىل أأن وجود معلومات بشأأن 

جراء حتقيق مبارش أأكرث بنية حتديد الاس تنناءات والتقييدات اليت قد  الاس تنناءات والتقييدات فقط ليس اكفيًا. وينبغي اإ
تكون أأكرث فعالية ملعاجلة شواغل التمنية وما يه الظروف اليت ينبغي أأن تتسم هبا ادلول الأعضاء لالس تفادة بصورة اكمةل من 

هذه الاس تنناءات والتقييدات مبا أأن القدرات الوطنية تؤثر اإىل حد بعيد يف القدرة الفردية لدلول عىل اس تخدام 
الاس تنناءات والتقييدات. واقرتح الوفد ذكل مكجال معل للجنة يف املس تقبل، عىل أأن يظل مامتش يًا مع توصيات جدول 

ىل كفاةل احلزي الس ياسايت.  أأعامل التمنية وخباصة مع التوصيات الرامية اإ

 يف أأن الرباءات أأدوات، ورصح وفد الهند، مشريًا اإىل الاس تعارة اليت اس تخدمهتا الس يدة غارنري يف عرضها واملمتثةل .61
ماكنية اس تخدام الأدوات بصور  اثرة مسأأةل س بل اس تخدام هذه الأدوات. ورأأى الوفد أأنه رمغ اإ بأأنه من املناسب متامًا اإ

خمتلفة، فاإن اعتبار الرباءة نتاج اجامتعي يؤدي اإىل رضورة اس تخدام هذه الأدوات يف خدمة الصاحل العام. ورحب الوفد هبذا 
وارد يف العرض اذلي قدمته، واقرتح أأن تواصل اللجنة تقدمي الأفاكر بشأأن هذه املسأأةل. واقرتح وفد الهند، مشريًا الاقرتاح ال

ىل البيان اذلي أأدلت به وفود من بدلان انمية، أأن يتواصل حبث احتياجاهتا من خالل دراسة جترهيا اللجنة.  اإ

عداد واثئق جديدة تستند اإىل الاس تبيان اذلي ينطوي وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن رغبته يف أأن تقوم الأمان .66 ة ابإ
عىل تفاصيل املامرسات الوطنية اخلاصة بتطبيق التقييدات والاس تنناءات. وذكر أأن املعلومات الواردة يف الواثئق اكنت 

نفاذ القانون عىل الصعيد الوطين )مثل حتليل املسائل ا ملتصةل بتوس يع نطاق مفيدة للميض قدمًا يف حتليل بدله، مثل حتسني اإ
التقييدات والاس تنناءات ليشمل وسائل النقل، وختزين قطع غيار الس يارات واس تريادها، وحق الاس تخدام السابق 

والالحق وما اإىل ذكل(. ورأأى أأنه ينبغي تسليط الضوء، بوجه خاص، عىل أأجزاء الواثئق ذات الصةل اليت تعرف املفاهمي 
ن املنطبق لدلول الأعضاء. وقد يرست تكل املعلومات حتقيق فهم أأمعق ملضمون املعايري واملصطلحات املس تخدمة يف القانو

القانونية وأأهداف القواعد النظامية للحكومة فامي يتعلق ابلس تنناءات والتقييدات. وأأيد وفد الاحتاد الرويس موقف عدة دول 
 أأدرجت بشأأهنا التقييدات والاس تنناءات. وأأفاد أأعضاء بشأأن مدى مالءمة الإطار القانوين من حيث حتقيق الأهداف اليت

من اتفاق تريبس واليت جتزي  10و 11الوفد بأأن املتطلبات العامة للترشيعات الروس ية ركزت عىل الأحاكم الواردة يف املادتني 
ىل تفاصيل الهنوج النظرية و  الأمثةل العملية للأعضاء أأن تنث عىل اس تنناءات حمدودة عىل حقوق الرباءات. مث تطرق الوفد اإ

يف الاحتاد الرويس اخلاصة ابجملموعات امخلس احملددة لالس تنناءات والتقييدات. أأما فامي يتعلق ابلس تخدام الشخيص و/أأو 
ن املادة  ( من القانون املدين لالحتاد الرويس تنص عىل أأن " اس تخدام الاخرتاع لتلبية احتياجات 2) 0119غري التجاري، فاإ

املكفول لالخرتاع طاملًا اكن هذا الاس تخدام ل  س تئثاريرية لن يشلك انهتااكً للحق الاأأو حملية أأو غري جتاخشصية أأو عائلية 
يس هتدف الرحب ول توليد دخل". ووفقًا للمامرسة القضائية، فاإن اس تخدام منتج أأو معلية لصون أأعامل منظمة ما أأو أأحد 

( الصادر عن حممكة التحكمي 1) 08كتيب واملركبات وغريها )القرار رمق أأاحصاب املشاريع )مثل املعدات املكتبية والأاثث امل 
(( يشلك أأغراضًا ل تتصل ابلس تخدام الشخيص. ونظرًا 0992أأكتوبر  44العليا لالحتاد الرويس يف جلس هتا العامة بتارخي 

ىل قرار احملمكة، جيوز اس تخدام موضوع براءة الاخرتاع عندما يقوم الشخص بتصنيع منتج يتضمن احلل احملمي ابلرباءة  اإ
بداعي أأو  ذا اكن املنتج قد صنع نتيجة لعمل موازي أأو مس تقل أأو اإ ضافة اإىل ذكل، أأصبح من غري املهم ما اإ بصورة مبارشة. واإ
ىل أأن الاس ترياد  ابس تخدام أأفاكر الأشخاص الآخرين )مبا يف ذكل اس تخدام مواد طلبات الرباءات مبارشة(. وجتدر الإشارة اإ
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ىل أأ  رايض الاحتاد الرويس اذلي يقوم به خشص ينوي اس تخدام املنتج لأغراض خشصية يشلك كذكل اس تخدامًا حرًا اإ
جراء 4) 0119للمنتج. أأما فامي خيص الاس تخدام التجرييب و/أأو البحث العلمي، نصت املادة  ن اإ ( من القانون عىل ما ييل: "اإ

املكفول لالخرتاع". ويف الاحتاد  س تئثارييشلك انهتااكً للحق الاحبوث علمية عىل منتج أأو معلية تنطوي عىل اخرتاع لن 
جراء البحث العلمي والتجارب عىل موضوع براءة  الرويس، فاإن تطبيق هذا الاس تنناء عىل حقوق الرباءات يقترص عىل اإ

طار ترشيعات الاحتاد ا لرويس، جيوز للأطراف الاخرتاع )لأغراض الاختبار، وتقيمي الفعالية لأغراض علمية وغريها(. ويف اإ
الثالثة دراسة موضوع الرباءة حفسب ول حيق لها اس تخداهما كوس يةل لإجراء البحوث دون انهتاك احلق الاس تئثاري املكفول 

لصاحب الرباءة. ومل يعامل املرشعون يف الاحتاد الرويس البحث العلمي املتعلق ابملنتج أأو العملية اليت أأدرجت فهيا 
راءات عىل أأهنا انهتاك للحق الاس تئثاري اذلي يمتتع به صاحب الرباءة. وأأقرت احملمكة ادلس تورية لالحتاد اخرتاعات حتمهيا ب

الرويس بأأنه مت وضع هذا التقييد للحفاظ عىل التوازن بني مصاحل مجيع الأطراف اليت ينبغي صون حرايهتا الإبداعية يف 
دراج ا  1-189حلل احملمي برباءة )رأأي احملمكة ادلس تورية لالحتاد الرويس رمق اجملالني العلمي والتقين، ومل يفرتض مس بقًا اإ

الصادر عن اجللسة العامة لرئاسة حممكة  4119يونيو  06بتارخي  19-4128، والقرار رمق 4111أأكتوبر  06الصادر يف 
حتاد الرويس أأن اس تخدام دواء التحكمي العليا لالحتاد الرويس(. ويف قضية نوفارتس حتديدًا، أأكدت حممكة التحكمي العليا لال

ىل مركز حفص علمي ليجري علهيا اختبارات جودة لحقة فضاًل عن تسجيل ادلواء  مياتينيب وتصنيع عينات دواء وتقدميها اإ اإ
(، ل جيوز اعتباره انهتااكً Roszdravnadzorرمسيًا دلى دائرة الإرشاف الاحتادي للرعاية الصحية والتمنية الاجامتعية )

دراجه يف حركة التداول املدين. للحقوق . بيد أأنه مل يسمح بتصنيع املنتج أأو ختزينه قبل انهتاء اترخي الرباءة لغرض البيع أأو اإ
ن املادة  ( من القانون تنص عىل أأن "حتضري أأدوية مرة واحدة يف الصيدليات بناء 1) 0119وفامي خيص حتضري الأدوية، فاإ

ىل أأن املرشعني يف الاحتاد عىل وصفة طبية تس تخدم اخرتاعًا لن يشلك  انهتااكً للحق الاس تئثاري لالخرتاع". وأأشار الوفد اإ
ن احملمكة رأأت، يف الفصل يف املنازعات القانونية،  ذ اإ الرويس قد صاغوا الاس تنناء اخلاص ابحتاكر الرباءات عىل حنو ضيق. اإ

الطبية حفسب. ول ميكن اعتبار حتضري ادلواء  أأن حتضري الأدوية يكون مرة واحدة فقط وذكل وفقًا ملا ُحدد يف الوصفة
لتخزينه أأو بيعه بعد ذكل اس تخدامًا واحدًا: ومن مث، فقد يُعترب حتضري دواء محمي برباءة لس تخدامه يف املس تقبل انهتااكً للحق 

خشص اكن  من القانون عىل أأنه "أأي 0160الاس تئثاري لصاحب الرباءة. وفامي خيص الاس تخدام السابق، تنصل املادة 
يس تخدم حبسن النية وداخل أأرايض الاحتاد الرويس، وقبل انقضاء اترخي الأولوية اخلاص ابخرتاع ما، حاًل مماثاًل وجده 

بصورة مس تقةل عن صاحب الرباءة، أأو قام ابلتحضريات الرضورية لهذا الاس تخدام، حيق هل مواصةل الانتفاع جمااًن رشيطة 
ن حق الاس تخدام السابق حق مدين غري موضوعي يتسم أأل يمت توس يع نطاق ذكل احلل ) حق الاس تخدام السابق(". واإ

خبصائص فريدة داخل أأرايض الاحتاد الرويس. واكن يقصد من املعىن الالكس ييك لالس تخدام السابق حتفزي الإبداع املوازي 
من  00وجب براءة. ونصت الفقرة للأشخاص اذلين زجزوا، لسبب أأو لآخر، عن حامية معلهم التقين يف الوقت املناسب مب

، عىل أأن حق 4112أأبريل  46بتارخي  02القرار، الصادر عن اجللسة العامة حملمكة التحكمي العليا لالحتاد الرويس رمق 
ىل الرشوط اليت تنفي عدم املسؤولية يف اس تخدام موضوع براءة الاخرتاع. وقد يطبق  الاس تخدام السابق يشري اإ

قامة احلق يف الاس تخدام السابق. بيد أأن الأغلبية العظمى من احلالت القضائية  الاس تخدام السابق عىل حممكة يك تطلب اإ
جراءات صاحب الرباءة ضد الاس تخدام  اخلاصة ابلعرتاف حبق الاس تخدام السابق قد مشلت دراسة الاعرتاضات عىل اإ

منا اكن  السابق، وذكل ملنع انهتاك احلقوق الاس تئثارية. وعىل لك، فقد مل ينجم حق الاس تخدام السابق عن قرار حممكة ما واإ
جراء وضع موضوع الرباءة واس تخدامه. وأأكد حمك احملمكة أأن حق الاس تخدام السابق قد يرىس يف القانون، عىل أأن  نتيجة اإ

قةل، تُثبت العوامل التالية: اس تخدام املس تخدم السابق حلل مماثل للحل احملمي برباءة، ووضع حل مماثل بصورة مس ت
جراء حتضريات لس تخدامه داخل أأرايض الاحتاد الرويس قبل  والاس تخدام العادل للحل، واس تخدام احلل املامثل أأو اإ

انقضاء اترخي الأولوية املتصل ابملوضوع احملمي برباءة. ويُزمع تأأكيد الطبيعة املطابقة للحل اذلي يس تخدمه املس تخدم السابق 
ضاف قامة حاةل مماثةل بصورة مس تقةل يف تقنيات الطبيعة الفريدة من خالل حفص الطب اجلنايئ. واإ ة اإىل ذكل، جتىل اس تقالل اإ

لتقنيات املس تخدم السابق، املفرتضة ما مل يثبت صاحب الرباءات خالف ذكل. وعندما يثبت الفحص القضايئ أأن الزناع 
اءة، أأو بناء عىل معلومات مت احلصول علهيا بشأأن الاس تخدام السابق قد جنم عن مشاركة أأو مساعدة خمرتع احلل احملمي برب 

ىل عدم قدرة املدعى عليه يف ادعاء  ثبات الانفراد بوضع حل مطابق. فقد استندت احملامك حتديدًا اإ من صاحب الرباءة، لن يمت اإ
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ىل الأغذية العالجية ابس تخدام أأسلوب أأنشأأه أأحد  نتاج املواد املضافة اإ خمرتعي الوس يةل احلق يف الاس تخدام السابق يف حاةل اإ
احملمية برباءة حتت الإرشاف العلمي لصاحب الرباءة. كام أأظهرت السوابق القضائية أأنه جيب عىل الفرد اذلي يطلب حق 

الاس تخدام السابق أأن يقدم أأدةل عىل حسن نيته يف وضع احلل املطابق اخلاص. وفامي يتعلق ابس تخدام أأو حتضري اس تخدام 
د الرويس قبل انقضاء اترخي الأولوية للموضوع احملمي برباءة، لحظ الوفد أأن هذا الوقع حل مطابق داخل أأرايض الاحتا

ىل تأأكيد املس تخدم السابق. وأأشار غىل أأن التحكمي  يكتيس أأمهية خاصة لالعرتاف حبق الاس تخدام السابق وأأنه خيضع اإ
ثبات اس تخدام حل مطابق لرباءة يف اترخي بعي  نه أأو عىل مدار فرتة من الزمان. ويف هذه احلاةل القانوين يوفر أأمثةل عن س بل اإ

فاإن "الاس تخدام" يعين تسلمي السلع اليت حتتوي عىل حل محمي برباءة وبيع املنتجات املصنعة. واختذ، يف الوقت ذاته، ما ييل 
جراء قبو  نتاج السلع؛ وبوالص الشحن؛ واإ جراء جتهزي املعدات الالزمة لإ ل اخلدمات املقدمة من أأمور بعني الاعتبار كأدةل: اإ

نتاج منشورات ومنتجات مصنعة. وأأضاف أأن الواثئق التقنية اليت حتتوي عىل حل محمي برباءة واليت تس تخدم يف تصنيع  لإ
ثبات حق الاس تخدام السابق. وقد ختضع الرسومات وشهادات املطابقة وتقارير الاختبار  املنتجات، تؤدي دورًا خاصًا يف اإ

نتاج كذكل دلياًل عىل التحضري للصناعة. وشلك رشاء للتحقيق.  واعترب وجود  مواصفات تقنية معمتدة ووصف تقين عام لالإ
نه جتدر الإشارة  معدات لتصنيع املنتجات، عىل سبيل املثال، دلياًل عىل اترخي التحضري لس تخدام احلل املعين. وقال الوفد اإ

ىل أأن العديد من الاس تخدامات للحل املطابق، مبا يف ذكل ا س ترياد املنتجات وليس فقط تصنيعه، قد وردت ابلفعل يف اإ
طار وضع حق الاس تخدام السابق. واكنت احملامك قد اعرتفت بأأن اس ترياد املنتج )أأو  الأحاكم الصادرة عن احملامك الروس ية يف اإ

يف حاةل واحدة، الصنف(، وبيعه أأو تأأجريه بعدئذ، يشلك اس تخدام للحل املطابق اذلي يشمهل حق الاس تخدام السابق. و
أأرست احملمكة الاعرتاف حبق الاس تخدام السابق فامي يتعلق املنتج وكذكل فامي خيص طريقة اس تخدام املنتج احملمي يف ظل 

ن املسأأةل حتديدًا يف هذه احلاةل اكنت  4041498وجود الرباءة رمق  املعنون "هجاز عرض وطريقة تشغيل هجاز العرض" )اإ
ذا اكن ينبغي السامح للمدعي عليه ابس تخدام هذه السلعة جمااًن، عىل غرار ما اكن ساراًي قبل اترخي الأولوية(.  تمتثل فامي اإ

وصدر حمك مماثل بشأأن الاعرتاف ابحلق يف الاس تخدام السابق يف اس ترياد املنتجات من اخلارج واذلي يشمهل تصممي 
ىل أأن املدعى عليه مل يصنع السلعة حمل ال منا اس توردها من بدلان أأخرى؛ وحددت احملامك حق صناعي. وخلصت احملامك اإ زناع واإ

املدعي عليه يف الاس تخدام املس بق، مشرية يف ذكل اإىل حسن نية املدعى عليه يف بيعه للمنتج حىت هناية اترخي الأولوية 
نطاق الاس تخدام  اذلي يمتتع به املدعى صاحب الرباءة. وفامي يتعلق بنطاق الاس تخدام السابق، ينبغي للمدعى عليه حتديد

وتقدمي الأدةل عىل هذا النطاق. ويقع عبء الإثبات اخلاص بنطاق اس تخدام حل مطابق عىل عاتق املس تخدم السابق. 
وحددت السوابق القضائية أأن نطاق الاس تخدام يقصد به عدد املنتجات أأو السلع املصنعة ابس تخدام حل محمي برباءة أأو 

دًا لهذا النطاق، ينبغي مراعاة العدد الفعيل للمواد املصنعة حىت اترخي الأولوية وكذكل تتصل به التحضريات الالزمة. وحتدي
ضافة اإىل ذكل، أأوحض الوفد مسأأةل التنظمي القانوين لنقل حق الاس تخدام  عدد املنتجات اليت أأجريت حتضريات لتصنيعها. واإ

ل مع رشكة اس ُتخدم يف طارها حل مطابق أأو أأجريت فهيا التحضريات  السابق. فال ميكن نقل حق الاس تخدام السابق اإ اإ
نشاء مصانع وتوفري  الالزمة ذلكل. وجيوز للمس تخدم، بوصفه كيااًن جتاراًي، ممارسة حقه يف رشكته اخلاصة وكذكل يف تأأجري واإ

ىل معدات التصنيع  املعدات والإمدادات الالزمة من أأطراف أأخرى. وقد يشلك حق الاس تخدام السابق، ابلإضافة اإ
س تخدمة من أأجل ممارسة ذكل احلق، ممتلاكت ميكن رشاؤها وبيعها وتبادلها وتأأجريها أأو اس تخداهما يف عدد من املعامالت امل 

الأخرى. وميكن اعتبار حق الاس تخدام الالحق تقييدًا عىل احتاكر براءة الاخرتاع. ومنح حق الاس تخدام الالحق مبوجب 
" بدأأ اس تخدام الاخرتاع عندما أأجريت التحضريات لهذه الغاية 0التالية: "الترشيعات الروس ية عىل أأن يس تويف الرشوط 

عادة جتديده؛ " " ول يوسع املس تخدم الالحق نطاق اس تخدام الاخرتاع 4خالل الفرتة املمتدة بني الإهناء املبكر للرباءة واإ
رصة للمس تخدم الالحق يف اذلي جددت حاميته مبوجب الرباءة. وأأوحض الوفد أأن حق الاس تخدام الالحق يتيح الف

آخر. وجتدر الإشارة اإىل  اس تخدام الاخرتاع بعد جتديد احتاكر براءته دون الإخالل ابملساءةل يف حاةل انهتاك براءات خشص أ
آخر أأو منشأأة أأخرى. وفامي خيص  أأنه، خالفًا حلق الاس تخدام السابق، ل ميكن نقل حق الاس تخدام الالحق اإىل خشص أ

من القانون عىل أأن "اس تخدام منتج  0119 سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية، تنص املادة اس تخدام الأصناف عىل
يتضمن الاخرتاع من حيث الهيلك أأو املعدات التشغيلية )وسائل النقل الهنرية والبحرية واجلوية وابلس يارة وابلسكك 

املركبات الفضائية داخل أأرايض الاحتاد الرويس،  احلديدية( أأو املركبات الفضائية الأجنبية، عىل أأن تقع هذه املركبات أأو
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وسواء اكن ذكل بصورة مؤقتة أأو عن خطأأ، واس تخدام املنتج أأو املادة املذكورة أأعاله جملرد تلبية احتياجات املركبات أأو 
أأنه انهتاك للحق  املركبات الفضائية لن ميثل انهتااكً للحقوق الاس تئثارية لالخرتاع. ول بد من الاعرتاف هبذا الإجراء عىل

الاس تئثاري املتصل ابملركبات واملركبات الفضائية التابعة لتكل ادلول الأجنبية اليت متنح حقوقًا مماثةل للمركبات واملركبات 
الفضائية املسجةل يف الاحتاد الرويس". ويقصد ابملعدات الثانوية املعدات اليت تيرس تشغيل املركبات ولكهنا ل تعترب عنرصًا 

لزا ذا وجد  0119ميًا مهنا. وعدلت أأحاكم املادة اإ من القانون مبدأأ الاختصاص الإقلميي فامي يتعلق بنطاق احلق الاس تئثاري: فاإ
حل يف مركبة محمية برباءة يف الاحتاد الرويس فقط، ل تعترب البدلان الأجنبية ملزمة قانواًن هبذه الرباءة   ويصبح اس تخدام 

وعىل الرمغ من أأن "اس ترياد" تكل املركبات اإىل روس يا انهتاك للحق الاس تئثاري اذلي يمتتع به   احلل يف هذه البدلان جمااًن.
صاحب الرباءة الرويس، فاإن اس تخدام منتج يتضمن اخرتاعًا يف مركبات ادلول الأجنبية الواقعة بصورة مؤقتة أأو عن خطأأ يف 

طار املامرسات العاملية القامئة عىل أأساس املعامةل ابملثل. ونصت أأرايض الاحتاد الرويس قُبل عامة اكس تنناء حلق الرباءات يف  اإ
 )اثلثًا(، عىل اس تنناء للحق الاس تئثاري اذلي يكفهل حق الرباءات. 1اتفاقية ابريس مثاًل، يف املادة 

عدادها سلسةل من الواثئق بشأأن س بل تنفيذ مخسة  .62 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
ىل  SCP/20/3 اس تنناءات وتقييدات خمتلفة يف ادلول الأعضاء )الواثئق (. وذكر الوفد أأن هذه الواثئق قد قدمت 7اإ

معلومات مفيدة بشأأن تنفيذ الاس تنناءات والتقييدات يف بدلان أأخرى، وقدمت مرجعًا قاميً عندما نظرت ادلول الأعضاء يف 
. ورأأى أأن الواثئق قد أأظهرت أأن الاس تنناءات والتقييدات القامئة حاليًا تسري عىل الرتتيبات املالمئة واملكيفة لظروفها احمللية

ضافة اإىل ذكل، أأد الوفد املبدأأ الأسايس اذلي ينبغي مجليع ادلول الأعضاء مراعاته والقايض بأأنه ينبغي اس تخدام  حنو جيد. واإ
يكون ذكل قاعدة عامة. وأأوحض أأن حامية الرباءات  الاس تنناءات والتقييدات يف ظروف حمدودة وحمددة للغاية ول ينبغي أأن

ليه وضع الاس تنناءات والتقييدات حيامث اكن ذكل رضوراًي ومربرًا. ومن مث رصح  املالمئة متثل الأساس العام اذلي قد يستند اإ
اءات املالمئ. وأأكد الوفد بأأنه ل ينبغي مراعاة أأو مناقشة الاس تنناءات والتقييدات بصورة منفردة أأي خارج س ياق حامية الرب 

 جمددًا أأنه يرى أأنه ينبغي أأن يقوم رمس الس ياسات عىل الأدةل.

، وأأعرب عن تقديره ملا قامت به ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وفد امجلهورية التش يكيةوحتدث  .68
عداد واليت تضمنت رباءات اليدات عىل حقوق لس تنناءات والتقي ابعدد من الواثئق اجلديدة املتعلقة  الأمانة من معل يف اإ

س بل تنفيذ الاس تنناءات والتقييدات امخلسة موضع النقاش يف ادلول الأعضاء. معلومات وردت من ادلول الأعضاء بشأأن 
جراء دراسة  بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقوشكر الوفد أأيضًا الأمانة عىل تقدميها هذه الواثئق. واعتربت مجموعة  أأن اإ

طار القوانني املعمول هبا يف ادلول الأعضاء، ةل ومقارنة للتنفيذ العميل لالس تنناءات و/أأو التقييدات شام ذات الصةل يف اإ
مفيدة للغاية مسأأةل شأأن الاس تنناءات والتقييدات، ب  ندوةابلإضافة عىل  يف تكل الواثئق، عليه عىل النحو املنصوصوذكل 

أأن ادلول الأعضاء الأخرى قد أأعلنت أأن املزيد من العمل عىل هذه القضااي من شأأنه  ورأأى الوفد. للميض قدمًا يف املناقشات
وأأفاد بأأنه ينبغي أأن تراعي املناقشات بشأأن . العام مصلحة أأاحصاب احلقوق ومصلحة امجلهور احلفاظ عىل توازن مالمئ بني

الرباءات املعايري القانونية املناظرة فامي يتعلق اس تنناءات قابلية حامية اختبار برباءة والاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق 
بداعية أأو تقييدات عىل حقوق الرباءات. وأأكد الوفد اس تعداد  بداع أأو خطوة اإ بظروف قابلية حامية اخرتاع برباءة مثل اإ

 اجملموعة للمشاركة عىل حنو بناء يف مواصةل املناقشات بشأأن الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.

مانة دث وفد اليوانن ابمس وحت .69 الواثئق  عىلالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن امتنانه للأ
SCP/20/3  ىل الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق اليت أأعدهتا واليت تتضمن ملخصًا لس بل وضع أأحاكم بشأأن بعض  7اإ

الاحتاد الأورويب  وسمل تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذها. اليت الرباءات يف القوانني الوطنية، فضاًل عن التحدايت العملية
هذه الواثئق عن اعتقادها بأأن  وأأعرب ،رباءاتالقضااي الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق بأأمهية وادلول الأعضاء فيه 

. واعترب الوفد أأن الاس تنناءات املرشعني وصانعي الس ياسات العاملني يف اجملاليني و س تكون مرجعًا مفيدًا للأاكدمي 
ومن مث رأأى أأنه ل . العام عىل توازن مناسب بني مصاحل أأاحصاب احلقوق وامجلهور حتافظ رباءاتالوالتقييدات عىل حقوق 

املعايري  دون مناقشة رباءاتالالاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق قابلية امحلاية برباءة وس تنناءات من ينبغي مناقشة الا
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بداعًا أأو خطوة ابتاكرية أأو تطبيقًا صناعياً  نيةالقانو  أأشار و  .املعنية واملس تخدمة يف حتديد قابلية حامية اخرتاع ما برباءة بوصفها اإ
ىل أأن عدادالتاسعة عرشة  اللجنة قد لكفت الأمانة يف دورهتا الوفد اإ تعرض عىل اللجنة يف وثيقة أأخرى يف هذا اجملال  ابإ

. SCP/18/3الواردة يف الوثيقة الرباءات و املتبقية عىل حقوق  والتقييدات الاس تنناءات تغطيو ، دورهتا احلادية والعرشين
مانةوشدد عىل أأن عداد تكل الواثئق، ه ينبغي للأ ىل احلمك عىل ، يف اإ فعالية الاس تنناءات تكون موضوعية وأأل تسعى اإ

ىل أأو غريها من املعايري عىل الصعيد الوطينوالتقييدات يف حتقيق التمنية  الاس تنناءات  بشأأنندوة مماثةل عقد . وتطلع الوفد اإ
 .رباءات يف ادلورة التالية للجنةالوالتقييدات عىل حقوق 

وأأبدى ممثل ش بكة العامل الثالث بعض املالحظات العامة بشأأن ادلراسات اليت أأعدهتا الأمانة. ولكن للأسف اكن  .21
ىل معلومات ادلول الأعضاء دون تقيمي نطاق املهمة اليت لكفت هبا الأمانة لإعداد هذه  ذ لزم استنادها اإ الواثئق حمدودة اإ

ذا اكنت الاس تنناءات والتقييدات  الاس تنناءات والتقييدات. ومن مث، مل جير أأي تقيمي أأوسع نطاقًا، وفقًا للمهمة، عام اإ
ىل عنارص هام ذا اكن اجملمتع يتحاج اإ ة يس تننهيا مثل متطلبات التمنية تس تخدم لغرض حتقيق أأهداف الس ياسة العامة وما اإ

. واس تطرد املمثل يف تعليقه SCP/19/6 وأأهداف الصحة العامة عىل النحو الوارد يف اقرتاح وفد الربازيل املبني يف الوثيقة
ىل أأن الواثئق اليت أأعدهتا الأمانة اتبعت هنجًا ضيق النطاق  املوجز بشأأن مسأأةل تنفيذ الاس تنناءات والتقييدات، وأأشار اإ

بشأأن التنفيذ ويبدو أأهنا حملة عامة ووقائعية للردود اليت قدمهتا ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابلقيود، ذكر املمثل أأنه عىل الرمغ 
طار الترشيعات الوطنية، فقد تعجز البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا عن تنفيذها نظرًا  من وجود اس تنناءات وتقييدات يف اإ

ىل القيود اخملت لفة الأخرى اليت ذكرهتا اجملموعة الأفريقية واملمتثةل يف الافتقار لقدرات املوارد البرشية ووجود س ياسات وقوانني اإ
ىل التشديد عىل هذه اجلوانب يف مناقشة التنفيذ عىل الصعيد  أأخرى عىل الصعيدين الوطين وادلويل. ورأأى أأنه مثة حاجة اإ

ناءات والتقييدات من منظور قانوين ليس اكفيًا وينبغي أأن يعترب خطوة أأوىل الوطين. وأأضاف املمثل أأن وجود هذه الاس تن 
آخر يواجه تنفيذ اس تنناء الاس تخدام لغرض البحث يمتثل يف التدخل القضايئ اذلي قلص نطاق  فقط. واعترب أأن حتداًي همامً أ

 تنفيذه يف بعض البدلان.

ان وفد الربازيل اذلي أأعلن فيه أأن الاس تنناءات مل وطلب وفد مجهورية فزنويال البوليفارية توضيحات بشأأن بي .20
 تضعف نظام الرباءات.

آخرين  .24 مانة عىل الواثئق اليت قدمهتا وأأيد بياانت وفود الهند والربازيل وأأعضاء أ وأأعرب وفد الس نغال عن امتنانه للأ
 من اجملموعة الأفريقية بشأأن الاس تنناءات والتقييدات.

ية فزنويال البوليفارية قائاًل أأنه وفقًا ملوقف تقليدي للربازيل، يمتثل نظام براءات قوي ورد وفد الربازيل عىل وفد مجهور .21
يف امتالك نظام براءات متوازن حيقق التوازن بني حقوق الرباءات من هجة والزتامات الإفصاح عن املعلومات فضاًل عن 

 الاس تنناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من هجة أأخرى.

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاضجدول الأعامل:  من 2البند 

ىل الواثئق  .22  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات اإ
 ..SCP/20/11 Revو SCP/20/8و SCP/19/5و

أأنظمة الاعرتاض وشكر حتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأكد جمددًا أأمهية قضية جودة الرباءات مبا يف ذكل  .21
عداد الوثيقة ذ يراعي الوفد الصعوابت امللحوظة اليت توهجها ماكتب امللكية الفكرية لتلبية SCP/20/8 الأمانة عىل اإ . واإ

مس توى الطلب املزتايد عىل الرباءات وتقليص الرتامك احلايل، ذكر أأنه من الرضوري بذل املزيد من اجلهود لترسيع معلييت 
ن تقامس العمل بني ماكتب امللكية الفكرية ميثل حاًل هامًا يكتيس أأمهية أأساس ية لتعظمي الفحص وتعزيز الا بتاكر. وقال اإ

الاس تفادة من املوارد احملدودة ملاكتب امللكية الفكرية ويك يعمل نظام الرباءات بصورة أأكرث كفاءة وفعالية ولتعزيز جودة 
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 ماكتب امللكية الفكرية الإحاطة علامً ابلربامج اليت اعمتدهتا ماكتب أأخرى بغية الرباءات. ورأأى الوفد أأنه من املفيد ابلنس بة اإىل
ملام بأأنواع الربامج اليت ميكن أأن يس تخدموهنا بغية احلصول عىل  الاس تفادة مهنا. وس يعود كذكل ابلنفع عىل املس تخدمني الإ

قدمت معلومات مفصةل عن مبادرات خمتلفة  SCP/20/8 املزيد من امحلاية ادلولية لخرتاعاهتم. وأأفاد الوفد بأأن الوثيقة
قامة بيئة تقامس العمل.  صنفهتا بناء عىل طبيعة املبادرات، وحددت كذكل املزيد من التحدايت واملبادرات املتعلقة بدمع اإ

س تخدمني. ورأأى الوفد أأن الوثيقة قد قدمت كذكل مصدرًا مفيدًا للغاية من املعلومات للك من ماكتب امللكية الفكرية وامل 
قلميية. كام ذكرت أأن اجملموعة  ن هناك جماًل يك تس تمكل الأمانة هذه املعلومات ابلتعاون مع املاكتب الوطنية والإ وقال الوفد اإ

ابء تقدر اجلهود اليت بذلهتا الأمانة بغية الارتقاء أأكرث جبودة هذه الوثيقة. والتفت الوفد اإىل الاقرتاح الوارد يف 
واخلاص ابلصفحة اخملصصة عىل موقع الويبو الإلكرتوين، واعترب أأن هذه الصفحة من شأأهنا أأن  .SCP/20/11 Rev الوثيقة

جيابية للك من ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني. ورأأى أأن املؤمترات الس نوية اليت تعقد عىل هامش  سهامات اإ تقدم اإ
نشطة وأأن تعزيز املبادرات بصورة أأكرب. ومن مث، أأفاد الوفد دورات اللجنة من شأأهنا أأن حتقق املزيد من الفهم بشأأن هذه الأ 

سهامات هنضت بأأنشطة الويبو ومثلت أأولوية هامة  بأأنه ينبغي مواصةل الاقرتاح خلدمة مصاحل املس تخدمني اذلين قدموا اإ
فود كندا وادلامنرك للويبو. وأأعربت اجملموعة ابء جمددًا عن اعتقادها بأأن اس تبيان يشمل العنارص الواردة يف اقرتاحات و 

واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية س تقدم املزيد من الرؤى القمية بشأأن قضية جودة الرباءات. كام ميكن لقرتاح 
س بانيا بشأأن اخلطوة الابتاكرية واذلي مشل قضية جودة الرباءات أأن يقدم أأيضًا رؤى اثقبة يف هذه املسأأةل. وأأشار  وفد اإ

ىل أأ  طارها خرباء بشأأن الرباءات مناقشات تقنية مع مراعاة الغرض من نظام الوفد اإ ن اللجنة يه جلنة تقنية جيري يف اإ
سهام النظام يف الابتاكر من خالل تطويره، وأأنه لبد وأأن تظل اللجنة كذكل. ومن هذا املنطلق، أأعرب  الرباءات وس بل اإ

 جودة الرباءات" أأساس جوهري ملواصةل معل اللجنة.الوفد عن اعتقاده بأأن يشلك بند جدول الأعامل املعنون "

عداد بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقوحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة  .26 ، وشكر الأمانة عىل اإ
 وعرضها لها. وأأفادت اجملموعة بأأهنا تويل أأمهية ابلغة جلودة الرباءات وملواصةل حتسني نظام الرباءات. SCP/20/8 الوثيقة

وأأعرب الوفد جمددًا عن اهامتمه مبواصةل املناقشات بشأأن خمتلف جوانب هذه القضية الهامة، ابلستناد اإىل مجيع الاقرتاحات 
ىل اللجنة. كام أأيدت اجملموعة  ذات الصةل اليت قدمهتا وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنارك والولايت املتحدة الأمريكية اإ

ضافة اإىل ذكل، أأيد الوفد القنوات اخملتلفة لتقامس توزيع اس تبيان يتضمن عنا رص من مجيع اقرتاحات الوفود املذكورة أأعاله. واإ
املعلومات عىل أأن تكون اكفية وقري قابةل للتكرار. ورحبت اجملموعة يف هذا الصدد ابلقرتاح املؤخر اذلي قدمته وفود الياابن 

حدة الأمريكية. واعتربت اجملموعة أأن جتميع املعلومات بشأأن برامج تقامس العمل ومجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املت
س امي  بني ماكتب الرباءات مسأأةل هامة ومفيدة للغاية ملناقشة القضااي القانونية والتقنية املتصةل بتحسني جودة الرباءات ول

امرسات اخملتلفة املتصةل بتقامس العمل، مبا يف ذكل البحث عن الرباءات وحفصها. ورأأى الوفد أأن توضيح وحتديد الشواغل وامل
نشاؤها عىل موقع الويبو  فوائدها، قد ييرس زايدة تقامس العمل بني خمتلف ماكتب الرباءات. ورأأى الوفد أأن الصفحة املقرتح اإ

 أأيد الوفد اقرتاح الإلكرتوين وتنظمي مؤمترات س نوية عىل هامش اللجنة يه اقرتاحات لتحقيق الأهداف املذكورة أأعاله. كام
جراء دراسة مقارنة بشأأن مفهوم اخلطوة الابتاكرية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تمني هذه  س بانيا واعترب أأنه من املفيد اإ وفد اإ

ادلراسة املعارف يف هذا الصدد وأأن تدمع امليض قدمًا يف العمل عىل جودة الرباءات لصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وأأعربت 
أأيضًا عن اعتقادها بأأنه ينبغي للجنة وضع برانمج معل بشأأن جودة الرباءات، وأأعربت عن اس تعدادها للمشاركة اجملموعة 

 بنشاط وعىل حنو بناء يف مناقشات اللجنة.

وذكر وفد الهند أأن جودة الرباءات مسأأةل تكتيس أأمهية ابلغةل لس تحداث أأي نظام براءات يف أأمة ما وكذكل تيسري  .22
ىل أأن نظام براءات جيد خيدم مصاحل الأمة النقل اسلسل للت  ثراء خمزون الأمة من املعارف التقنية. وأأشار الوفد اإ كنولوجيا واإ

من خالل الارتقاء مبعيارها التكنولويج ومن مث بقدرهتا عىل حامية جممتعها. وذكر أأيضًا أأن مسأأةل اجلودة تتناسب يف الأمهية مع 
الوفد أأن تصور اجلودة لن يكون موحدًا يف مجيع البدلان اليت تتسم مبس توايت هدف الس ياسة العامة للأمة. وعليه، رأأى 

تمنية خمتلفة. مث قال الوفد أأن عةل وجود نظام الرباءات تمتثل يف الإفصاح عن اخرتاع بطرية متكن اس تخدام براءة الاخرتاع 
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قد رأأى أأن النظام احلايل احنرف كثريًا عن  كخري وس يةل لنقل التكنولوجيا وتفضيلها عىل الأرسار التجارية. بيد أأن الوفد
نه يعتقد أأنه فهامً أأفضل يسود بشأأن جودة نظام الرباءات من حيث مس توى  املفهوم املثايل لنظام الرباءات. وعليه قال الوفد اإ

ل ميكن حتسني  املضمون التكنولويج خلصائص الرباءات وكفاءة النظام كأداة لنقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه
جودة الرباءات من خالل اعامتد ممارسات ماكتب براءات أأخرى. وأأبدى الوفد اعرتاضه عىل أأي حماوةل مواءمة ابمس قضااي 

اجلودة. ومكبدأأ عام، ل يؤيد الوفد الاعامتد الآيل لتقارير البحث والفحص ادلولية ول يعترب أأن أأي مكتب براءات وطين ملزم 
آخر. ورأأى الوفد أأن تقامس العمل س يوجد خطًا فاصاًل أأي ماكتب بعض البدلان بقبول أأي تقرير أأع ده مكتب براءات وطين أ

س تظل دامئًا يف موضع تلقي التقارير أأي أأهنا سرتهتن مبا ستنجزه البدلان الأخرى. ومن مث، اعترب الوفد أأن تعزيز كفاءة املاكتب 
جراء حبوهثم وحفصهم اخلاص. خيار أأفضل. ووفقًا لقانون الرباءات الهندي، أأوحض  الوفد أأن واجب الفاحصني مييل علهيم اإ

ليه ماكتب براءات أأخرى، فيجب علهيم أأن  ىل نتاجئ البحث والفحص اليت خلصت اإ وعىل الرمغ من أأهنم قد يستندوا اإ
، أأعرب الوفد .SCP/20/11 Rev يس تخدموا هذه النتاجئ مبا يامتىش مع أأحاكم قانون الرباءات الهندي. وفامي يتعلق ابلوثيقة

ىل البيان  جمددًا عن موقفه القايض بأأن تقامس العمل ل ميكن أأن يكون احلل الهنايئ لالرتقاء جبودة الرباءات. وأأشار الوفد اإ
لفريق العمل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية يف الاجامتع الثالث 

( واملمتثةل فامي ييل: "س تظل البدلان الأعضاء يف PCT/WG/3/13 الوثيقة )انظر 4101و ياملنعقد يف يون 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منقسمني بني بدلان متثل هيئات البحث والفحص ادلولية والبدلان الأخرى. 

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بيامن  وس تجري اجملموعة الأوىل معليات حفص عىل أأعىل مس توى يف اإ
ستمتتع اجملموعة الثانية بقدرة ضئيةل، اإن مل تكن منعدمة، عىل اإجراء حفص موضوعي للرباءات، الأمر اذلي 
ننا ل نؤيد هذا الهنج اذلي  س يؤدي اإىل اقتصار معلها عىل اعامتد معل هيئات البحث والفحص ادلولية. واإ

لإدماج وسري العمل يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن س يجمد وضع انقسايم عوضًا عن الإسهام يف الارتقاء اب
س بانيا بشأأن دراسة النشاط الابتاكري، أأكد الوفد اهامتمه هبذه  الرباءات كلك". وفامي يتعلق ابقرتاح وفد اإ

ن مفهوم الشخص ذوي املهارات يؤدي دورًا حيواًي يف حتديد النشاط الابتاكري. وأأشار الوفد اإىل  ذ اإ ادلراسة اإ
من اتفاق تريبس مل حتدد مس توى الشخص املاهر وأأاتحت قدرًا من املرونة لإرساء حد أأدىن لهذا  42ادة أأن امل

الشخص وفقًا للمعايري الس ياساتية يف ادلول الأعضاء. واعترب الوفد أأن ختفيض مس توى الشخص املاهر س يتيح 
ضافة اإىل ذكل، يرى الوفد أأن  نظام الرباءات توجب عليه تعزيز تقدم ولوج الاخرتاعات التافهة اإىل النظام. واإ

آفاق الاخرتاعات حتدد ابس مترار مع مرور  الفنون املفيدة مبا يامتىش مع أأهداف الس ياسة العامة. وُذكر كذكل أأن أ
نه ينبغي احلمك عىل مفهوم الشخص املاهر يف  آفاق جديدة. وقال الوفد اإ الوقت وأأننا حنتاج لك يوم اإىل التطلع اإىل أ

طار النشاط الا ذ يؤكد الوفد دمعه لهذه ادلراسة، أأوحض مع ذكل أأن هذا ادلمع ل اإ بتاكري من هذا املنظور. واإ
أأن مواءمة مفهوم الشخص املاهر يه النتيجة املنشودة من هذه املناقشة. وقد أأن يفرس عىل أأنه يعين ينبغي 

وأأكد الوفد جمددًا أأن دراسة  تسهم ادلراسة املقرتحة يف فهم الاختالفات القامئة من حيث النشاط الابتاكري.
بشأأن املس توايت ادلنيا اخملتلفة للشخص املاهر تريم اإىل حتديد مدى كفاية الإفصاح س تعود كذكل ابلنفع يف 

 س ياق جودة براءات الاخرتاع.

تتصف ابلطابع ادلويل أأصبحت أأنشطة الأعامل التجارية، فضال عن براءات الاخرتاع، أأن وفد مجهورية كوراي ورأأى  .28
ىل ما يزيد عىل عىل حنو مزتايد. فوفقا لتقرير اإحصاءات الويبو،  بلغت نس بة طلبات الرباءات اليت أ ودعت يف اخلارج اإ

كأول وأأكرب برانمج متعدد اجلنس يات  0982%. ومنذ بدء العمل مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واليت أ نشئت يف 11
جتنب الهدف وهو يع برامج تقامس العمل متعددة اجلنس يات املطبقة يف ماكتب الرباءات نفس لتقامس العمل، انهتجت مج 

العمل، وتعزيز الاتساق يف نتاجئ الفحص، وترسيع تأأمني حقوق الرباءات ورفع كفاءة نظام الرباءات برمته . ويف  يةازدواج 
 نظريالأمانة كام توجه ابلشكر اإىل ل جلنة الرباءات، هذا الس ياق، أأثىن الوفد عىل مجيع الوفود ملشاركهتم النشطة يف أأعام

عداد الوثيقة  اخملصصة لس تكشاف برامج تقامس العمل فامي بني ماكتب امللكية الفكرية. ومىض يقول، اس تخدم  SCP/20/8اإ
علومات، مبا يف مكتب كوراي للملكية الفكرية أأيضًا وبنشاط برامج تقامس العمل الثنائية ومتعددة الأطراف، ومنصة تقامس امل
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طار معاهدة PPHذكل برانمج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ) (، والبحث والفحص التعاوين يف اإ
الربانمج املشرتك للبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة، والربانمج التجرييب بني مكتيب امللكية التعاون بشأأن الرباءات، و 

كوراي والولايت املتحدة الأمريكية، وملف البوابة الواحدة ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة الكربى. وأأوحض  الفكرية يف لك من
ح الوفد، عىل سبيل املثال،  أأن تكل الربامج قد أأسهمت يف تعزيز فعالية نظام الرباءات وحتسني نوعية حفص الرباءات. ورص 

ملكية الفكرية قد أأعربوا عن دمعهم القوي لإجراء البحث والفحص % من الفاحصني يف مكتب كوراي لل 91بأأن أأكرث من 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي بني مكتيب امللكية الفكرية يف كوراي والولايت املتحدة الأمريكية  التعاوين يف اإ

سهاما ملحوظا يف جودة تقارير البحث ادلويل من خالل تب ادل املعلومات يف الوقت واملكتب الأورويب، حيث أأسهم ذكل اإ
ىل برانمج تقامس العمل املقرتح من قبل مكتب كوراي للملكية الفكرية، يف  املناسب بني املاكتب املشاركة. وأأشار الوفد اإ

، بعنوان 4101يف  ىتب امللكية الفكرية امخلسة الكرب س ياق حتسني برامج تقامس العمل، واذلي تقدم به أأثناء اجامتع ماك
معل املكتب" لضامن احلصول عىل اكفة املعلومات الرضورية من ماكتب امللكية الفكرية الأخرى والاس تفادة "التعاون قبل 

جراء مكتيب واذلي يقع عىل عاتق مكتب الفحص املبكر. وأأوحض الوفد كذكل أأن مكتب كوراي  مهنا قبل البدء يف أأول اإ
دارات ال  املاكتب الوطنية. ومتش يا مع ردود الفعل ( و ISAsبحث ادلويل )للملكية الفكرية قد اقرتح برامج تعاونية أأخرى بني اإ

جراءات لتعزيز تقامس العمل تُسمى  الإجيابية بشأأن أأنشطة تقامس العمل، أأعدَّ مكتب كوراي للملكية الفكرية داخليا حزمة اإ
مكتب الفحص املبكر " واليت تضمنت تبادل املعلومات بني املاكتب يف الوقت املناسب، مبا يف ذكل 1.1"تقامس العمل 

دارة برامج تقامس العمل. ونظرا للأمهية  رشاك املس تخدمني يف اإ ومكتب الفحص الالحق، وتوس يع جحم برامج تقامس العمل، واإ
عن اعتقاده الراخس بأأن نرش أأحدث املعلومات املتعلقة بأأنشطة الوفد املزتايدة لتقامس العمل بني خمتلف اجلنس يات، أأعرب 

يف تعزيز الأعامل التعاونية ادلولية اليت قد تعود ابلنفع عىل  ، يف هناية املطاف،يع أأحناء العامل سوف يسهمتقامس العمل يف مج 
نشاء  من املس تخدمني يف مجيع أأحناء العامل خالل حتسني جودة واتساق الفحص. وابلتايل، رأأى الوفد أأنه من املناسب حاليًا اإ

ة الويبو الرئيس ية، واس تضافة مؤمتر س نوي عن تقامس العمل لتحقيق صفحة ويب خمصصة لأنشطة تقامس العمل عىل احصف
فائدة لأي كياانت مرتبطة ابلرباءات. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن تطل عه ملواصةل املناقشات حول تكل املسأأةل الهامة املتعلقة 

 .بتقامس العمل

ه للميض قدمًا والعمل بشأأن جودة الرباءات وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وكرر دمعوحتدث  .29
(، ووفد الولايت SCP/17/7(، ووفد ادلامنرك )الوثيقة SCP/17/8وفقا لقرتاح وفود كندا واململكة املتحدة )الوثيقة 

س بانيا )الوثيقة SCP/17/10املتحدة الأمريكية )الوثيقة  ضافة SCP/19/5(، ووفد اإ (. واعترب الوفد تكل املقرتحات اإ
وأأشار  يلية لتلكيفات جلنة الرباءات وخلرباهتا الأساس ية بشلك اكمل، مع مراعاة عدد من توصيات جدول أأعامل التمنية.تمك 

الوفد برسور اإىل مسامهة بعض ادلول الأعضاء يف الويبو، ومن بيهنم ست دول أأعضاء يف الاحتاد الأورويب، مسامهة فعلية 
ضافية وتوفري مزيد من املعلومات حول املوضوع، يف املناقشات اخلاصة جبودة الرباءات مع  الإدلء بتعليقات وتقدمي مقرتحات اإ

. وواصل الوفد تشجيعه لطائفة أأوسع من الأعضاء يك SCP/18/INF/3والوثيقة  SCP/17/INF/2مُجعت يف الوثيقة 
غي عىل جلنة الرباءات وضع برانمج حتذو حذو تكل البدلان. وأأعرب عن رأأي الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قائال، ينب

ىل اخلطوات التالية اليت يتعني عىل جلنة الرباءات اختاذها فامي يتعلق هبذا املوضوع،  معل بشأأن جودة الرباءات. والتفت الوفد اإ
مة من وفود كندا واململكة امل  جراء اس تبيان حيتوي عىل العنارص اليت تضمنهتا املقرتحات املقدَّ تحدة وأأعرب عن تأأييده اإ

يف الاعتبار التعليقات والاقرتاحات ذات الصةل اليت أأدلت هبا مجموعات  مع الأخذوادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية، 
أأخرى. وعالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق ابلعنرص الثالث من برانمج العمل املُقرتح من وفود كندا واململكة املتحدة، أأي، 

يالء مزيد من النظر يف مفهوم النشاط الابتاكري وأأساليب "، أأعلن الو حتسني الإجراءات" س بانيا ابإ فد تأأييده لقرتاح وفد اإ
دراجه  تقيمي النشاط الابتاكري املس تخدمة يف ادلول الأعضاء يف الويبو. ورأأى الوفد متتع هذا الاقرتاح ابملقومات اليت تؤهل اإ

حراز مزيد من التقدم. وفامي كبند جديد عىل جدول الأعامل ملساعدة جلنة الرباءات عىل ف  تح جمالت جديدة للعمل بغية اإ
جراءات املعارضة، وغريها من الإجراءات املامثةل  يتعلق بنظم املعارضة، أأقر الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بأأمهية دور اإ

آليات الإبطال، يف ضامن حسن سري العمل يف نظم الرباءات. وعىل وج لغاء الإداري وأ ه اخلصوص، أأعرب الوفد عن مثل الإ
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اقتناعه مبسامهة الاحتاد الأورويب يف الارتقاء بنوعية الرباءات من خالل توفري بديل عن التقايض يتسم ابلبساطة والرسعة 
وتوفري النفقات. وبيامن أأكد الوفد من جديد عىل رضورة احلفاظ عىل حرية مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يف الأخذ مبثل هذه 

ل أأنه عرب  عن رأأي الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قائال، الإجر  اءات أأو الآليات من عدمه يف ترشيعاهتا الوطنية، اإ
ينبغي عىل جلنة الرباءات مواصةل معلها عىل أأنظمة الاعرتاض، والنظر يف صياغة مجموعة من مناذج أأنظمة الاعرتاض وغريها 

آليات الإ  لغاء الإدارية وأ ىل  بطال، بطريقة غري حرصية.من أأنظمة الإ وفامي يتعلق بربامج تقامس العمل، توجه الوفد ابلشكر اإ
عداد الوثيقة  ىل أأن مجيع أأنظمة تقامس  SCP/20/8الأمانة عىل اإ بشأأن برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات. وأأشار اإ

ز لتحسني جودة و  ىل تعاون دويل ُمعزَّ كفاءة نظام براءات الاخرتاع برمته. وأأشار أأيضًا العمل احملددة يف تكل الوثيقة هتدف اإ
اإىل سعي العديد من الوفود دلمع وحتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وهو ما يَُصب يف نفس الهدف. ولفت الوفد 

ىل تضمني مبادرات تقامس العمل اليت يتكرر طرهحا يف معظم الأحيان عىل تقامس خمرجات املعلومات والأ  عامل الأنظار اإ
اس تخدام  بعض أأيضاً كام يتضمن ال املتصةل ابلبحث والفحص املوضوعي للرباءات من خالل أأنظمة متخصصة لنظم املعلومات. 

أأنظمة تعاونية لتصنيف الرباءات وتوحيد الواثئق. وأأي د الوفد الاقرتاح املقدم من وفود الياابن ومجهورية كوراي واململكة املتحدة 
نه مع الرأأي القائل بأأن صفحة خمصصة عىل موقع الويبو  والولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق بتقامس الأعامل. وقال اإ

ذاكء الوعي ابملبادرات القامئة ومتكني ماكتب الرباءات من التعاون بشلك أأكرث فعالية. وأأشار  الالكرتوين سوف تعمل عىل اإ
ىل دور املؤمترات الس نوية اليت تُعقد عىل هامش دورات جلنة الرباءات يف توفري فرصة قي مة لتبادل اخلربات حول  أأيضًا اإ

جياد الس بل الكفيةل بتحسني ج دوى تكل الربامج ملاكتب امللكية الفكرية واملنتفعني بنظام امللكية الفكرية برامج تقامس العمل واإ
ىل الفوائد الإجيابية اليت ُوصفت فامي يتعلق بتقامس العمل والطابع الاختياري للمخططات، جش ع الوفد  ولعامة امجلهور. وابلنظر اإ

ت من خمتلف الأجحام ومن خمتلف مس توايت التمنية. اس تخدام أأكرث انتشارًا ملنتجات تقامس العمل فامي بني ماكتب الرباءا
زاةل بعض الصعوابت اليت  ماكنية زايدة تعزيز تقامس العمل بني ماكتب الرباءات من أأجحام خمتلفة يف حاةل اإ وأألقى الضوء عىل اإ

وذلكل، . ومىض يقول، س يكون من املفيد للويبو مواصةل اس تكشاف تكل التحدايت. SCP/20/8مت حتديدها يف الوثيقة 
عداد دراسة تبني أأثر القوانني واملامرسات اخملتلفة عىل احلد من  اقرتح الوفد عىل الأمانة، جنبا اإىل جنب مع ادلول الأعضاء، اإ

ماكنيات تقامس العمل، وما يه التدابري الطوعية اليت ميكن انهتاهجا ملعاجلة املشالك عىل الصعيد ادلويل  .اإ

عىل املناقشة اخلاصة جبودة الرباءات، واليت تشلك قضية ذات أأولوية يف بالده، ودل ل  وفد الربازيل أأمهية كبريةوعلَّق  .81
ىل الأهداف الوطنية للس ياسة العامة.  عىل ذكل ابلستامثرات املبذوةل بغرض حتسني نظام الرباءات الوطين بغية التوصل اإ

نظام، مثل اخملرتعني والرشاكت ومؤسسات وذلكل، أأكد الوفد عىل أأمهية اإجراء مناقشة شامةل تشمل مجيع مس تخديم ال 
التطوير والبحث يف القطاعني العام واخلاص. ومىض يقول، ينبغي تقيمي املناقشة اخلاصة ابلعالقة بني نظام الرباءات والوفاء 

ىل اس تنتاج مفاده أأن هن طار تنفيذ جدول أأعامل التمنية للويبو. وأأضاف، أأدت تكل املناقشة اإ ج "قالب ابلأهداف الوطنية يف اإ
واحد يصلح للجميع" مل يكن اكفيًا ملعاجلة احلقائق الاجامتعية والاقتصادية اخملتلفة. وابلتايل، أأعرب عن رأأيه يف حاجة لك 
ىل معايرة نظام الرباءات اخلاص هبا وفقا لأولوايهتا الوطنية. كام قال الوفد أأيضًا، ينبغي أأل تقترص املناقشة عىل  دوةل عضو اإ

جراءات ة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي عىل أأعىل د  حفص الرباءات. وجيب أأن تتضمن عىل توفر رشط اجلِّ  ترسيع اإ
حتديد نطاق امحلاية وكفاية رشط الكشف محلاية التكنولوجيات املبتكرة فقط. واسرتسل قائاًل،  مس توى. كام جيب أأيضاً 

ىل الإرضار ابجملمتع. وعرب   الوفد عن تفهمه لوجوب حتديد احتاكرات براءات الاخرتاع  يؤدي تطبيق نظام براءات خمتل اإ
ماكنية ظهور مجيع أأشاكل املنافسة قصرية أأو طويةل الأجل. وذلكل، رص ح بأأنه يرى أأن النقاش  حتديدًا جيدًا لعدم عرقةل اإ

آلية تبادل املعلومات وحتسني الإجر  اءات يف هناية املطاف بني الأكرث معقًا بشأأن جودة الرباءات رشطًا أأساس يًا لتقيمي فوائد أ
ىل رعاة  SCP/20/11ادلول الأعضاء يف الويبو. وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  ةل، توجه الوفد ابلشكر اإ املُعدَّ

عداد الوثيقة. وأأعرب عن أأسفه لعدم متكنه من دراسة الا جراء املشالاقرتاح نظري اإ ات الالزمة مع رو قرتاح عىل حنو جيد واإ
بالده بشأأن مضمونه، وذكل نظرًا لس تالم الصيغة الأوىل منه قبل ميعاد افتتاح أأعامل ادلورة العرشين بأأحد عرش عامصة 

 .يومًا فقط. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن تطل عه ملناقشة هذا الاقرتاح يف دورات جلنة الرباءات القادمة
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زاء عدم وجود تعريف دقيق ملفهوم "جودة وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وكرر الإعراب عن قوحتدث  .80 لقه اإ
ىل معايري الأهلية للرباءة واليت تعمتد  الرباءات". مفن وهجة نظر أأعضاء اجملموعة الأفريقية، تستند جودة الرباءات اإىل حد كبري اإ

ن حتقق تكل الأهداف، أأساسا عىل الأهداف الإمنائية للك بدل. واعتقدت مجموعة البدلان الأفريقية أأن املبادرات املقرتحة ل
ىل توحيد املامرسات يف جمال قانون الرباءات، وهو ما قد يرض بأأحاكم املرونة يف الترشيع الوطين بشأأن  وسوف تؤدي أأيضاً  اإ

ىل قدرة مكتب الرباءات عىل تطبيق قانون براءات  براءات الاخرتاع يف خمتلف البدلان. ومىض يقول، تشري جودة الرباءات اإ
 بفعالية، حيث من احملمتل حتديد وتطبيق معايري الأهلية للرباءة بطريقة خمتلفة بني الترشيعات الوطنية املتعلقة الاخرتاع احمليل

ىل الفقرة كام  ابلرباءات. ، واليت أأوردت الاختالفات يف القوانني املوضوعية SCP/20/8من الوثيقة  29أأشار كذكل اإ
ىل جراءات تقامس العمل. وأأشار اإ  الاقرتاح الرايم اإىل وضع برانمج معل يف جلنة الرباءات ملعاجلة كيف كتحدي أأول أأمام اإ

آزر فامي بيهنا يف تنفيذ أأعامل البحث والفحص من أأجل حتسني جودة الرباءات املمنوحة.  ميكن ملاكتب الرباءات التعاون والتأ
ماكنية حتسني جودة الرباءات ببساطة من خالل اعامتد مما رسات ماكتب براءات أأخرى، كام أأن ومع ذكل، رأأى الوفد، عدم اإ

ِّض أأوجه املرونة املوجودة يف خمتلف القوانني الوطنية املتعلقة ابلرباءات. ومىض يقول، س يكون  توحيد قانون الرباءات قد يقو 
الوطنية  من املهم للماكتب الوطنية الاحتفاظ بسلطة تقديرية يف حتديد معايري الأهلية للرباءة عىل النحو احملدد يف الترشيعات

(، وقال SCP/18/7اخلاصة بلك مهنا. والتفت الوفد اإىل الاس تبيان اذلي اقرتحه وفد كندا ووفد اململكة املتحدة )الوثيقة 
نه يرك ِّز فقط عىل املسائل املتعلقة بكيفية تعريف املاكتب الوطنية جلودة الرباءات، وكيفية قياس جودة الفحص والرباءات  اإ

ية اس تخداهما أأو احامتل اس تخداهما يف أأعامل البحث والفحص الأجنيب عىل حنو أأفضل. واس تطرد املمنوحة، فضاًل عن كيف 
قائال، ل يقترص موضوع جودة الرباءات عىل جودة حفص الرباءات فقط، حيث تلعب أأنظمة املعارضة القوية والفاعةل دورًا 

ىل ا أأيضاً  هاماً  س بانيا، وقال مل يكن النشاط الابتاكري يف ضامن منح براءة عالية اجلودة. والتفت الوفد اإ املعيار  هوقرتاح وفد اإ
د لنوعية براءة اخرتاع، حيث تتضمن نوعية الرباءة أأيضاً  ة والقابلية للتطبيق الصناعي ومدى كفاية د  مسائل اجلِّ  الوحيد املَُحد ِّ

مي تكل العنارص يف البدلان اخملتلفة الكشف عن الاخرتاع. وذلكل، مفن املهم النظر يف تكل العوامل من أأجل فهم كيفية تقي
وأأثرها عىل جودة الرباءات. ومع ذكل، ينبغي تويخ احلذر عند مناقشة قضااي مثل النشاط الابتاكري أأو أأي معايري أأخرى 
ىل تناول موضوعات  طار بند جدول الأعامل اخلاص جبودة الرباءات لضامن عدم تطرق تكل املناقشات اإ لأهلية الرباءة يف اإ

ىل مس توايت التحديد اخملتلفة يف الترشيعات وأأخريًا، أأشار الوفد اإىل رضورة . يد املوضوعيالتوح  الوطنية املتعلقة النظر اإ
ابلرباءات ملتطلبات "كفاية الكشف"، مبا يف ذكل حتديد الوسائل العملية للتصدي للمسائل املتصةل ابلكشف غري الاكيف، 

 .نظرًا لرتباطه جبودة الرباءات

س بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وشكر الأمانة أأيضاً وفوأأي د  .84  د اإ
عادة اس تخدام  ن اإ عادة اس تخدام الأعامل املُنَفَّذة من قبل ماكتب الرباءات الأخرى. وقال اإ عداد وثيقة متعلقة مبوضوع اإ عىل اإ

دراج مسأأةل جودة الرباءات يف جدول  أأعامل املاكتب الأخرى هو العنرص الوحيد حراز تقدم منذ اإ اذلي يرجع هل الفضل يف اإ
ط الوفد الضوء عىل بعد دراسة أأخر التطورات املتعلقة هبذه املسأأةل، سل  و أأعامل ادلورة السادسة عرشة للجنة الرباءات. 

(، واذلي شاركت فيه GPPHمرشوع ) (. وقال اإنGPPHالطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات )
س بانيا، َمكَّن  جراءات ُمَعجَّةل يف أأي من املاكتب املشاركة، يف حاةل احتواء الطلبات اإ أأاحصاب براءات الاخرتاع من طلب اإ

ىل اإ  ماكنية جتنب احلاجة اإ برام املُوَدعة عىل ما يؤكد أأهليهتا للرباءة من قبل أأي من املاكتب الأخرى املشاركة. ورأأى الوفد اإ
اعامتد هذا الهنج. ( من خالل PPHاتفاقيات ثنائية بني ادلول الأعضاء للطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات )

وعرب  الوفد عن اقتناعه بأأمهية عدم اس تخدام أأعامل البحث و/أأو الفحص اليت تقوم هبا ماكتب الرباءات الأخرى بطريقة قد 
ىل ما ترض جبودة الفحص املُنَفَّ  ىل عدد من الانتقادات اليت ُوهجت اإ ذ بواسطة "مكتب الإيداع الثاين أأو الالحق". وأأشار اإ

حداها اإىل حقيقة احلاةل اليت يتلقى فهيا "مكتب الإيداع الثاين"  يسمى "الطرق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات"، استند اإ
من ماكتب براءات تنهتج معايري خمتلفة لأهلية الرباءات، ( طلبات صادرة PPH Mottainai)أأو الفحص الثاين، يف حاةل 

عادة  مثل تطبيق رشوط خمتلفة متعلقة ابلنشاط الابتاكري عىل سبيل املثال. واس تدرك قائال، وعىل الرمغ من وجوب اإ
ل أأنه ينبغي  علهيم تطبيق اس تخدام نتاجئ الفحص الصادرة من "مكتب الإيداع الأول" من قبل الفاحصني يف مجيع احلالت، اإ
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مبادئ الفحص الوطنية اخلاصة هبم وتنفيذ معايري الأهلية للرباءات جبودة اكفية، دون التأأثر مبعايري مكتب الإيداع الأول. 
ضافية عن دور القوانني  دراج معلومات اإ وابلتايل، رص ح الوفد بأأنه من املفيد اس تكامل ادلراسة اليت نفذهتا الأمانة ابلفعل ابإ

تلفة يف احلد من احامتلت تقامس العمل وما ينبغي معهل حلل هذا الوضع عىل الصعيد ادلويل. ولفت الوفد واملامرسات اخمل 
يداع الرباءات واكفة املعلومات املتصةل هبا حىت ميعاد نرشها بعد مرور  شهرًا يف  08الأنظار اإىل الاحتفاظ برسية طلبات اإ

يد دراسة تكل القضااي اليت نشأأت نتيجة للطابع الرسي لطلبات الإيداع املعتاد من اترخي الأولوية، وقال س يكون من املف 
دراسة متأأنية عىل حنو أأكرب، والامتس احللول املمكنة يف هذا الصدد. ومىض يقول، هناك مشلكة رئيس ية أأخرى تواجه 

عادة اس تخدام الأعامل املُنفَّذة من قبل ماكتب أأخرى، أأل ويه ح ىل عدم ماكتب الرباءات الراغبة يف اإ اجز اللغة. وأأشار اإ
عادة اس تخدام الأعامل املُنفذة من ماكتب أأخرى  توفر اجلودة الاكفية يف الرتمجة الناجتة عن أأنظمة الرتمجة الآلية مبا يسمح ابإ

ىل عدم تطرق الوثيقة الوفد ضافة اإىل ذكل، أأشار إلبطريقة مفيدة. واب لأي معلومات عن النظام التعاوين  SCP/20/8اإ
كوادور وابراغواي وبريو وسورينام PROSURبروسور )الإقلميي  ( اذلي وضعته الأرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا واإ

وأأورغواي. اكن الغرض الرئييس من "بروسور" هو تسهيل تبادل البياانت بني الأطراف، والتعاون العميل فامي يتعلق 
ىل الأداء اجليد لهذا ال  نظام، وذكل وفقا للتعليقات والآراء الواردة. وأأضاف، يؤكد هذا ابلإجراءات. ولفت الوفد الأنظار اإ

السهو يف تضمني هذا النظام يف الوثيقة رضورة توس يع نطاق ادلراسة. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابلقرتاح املقدم من وفد 
نشاء بوابة الكرتونية خمصصة  ة املعلومات املتاحة بشأأن تقامس اكف لتجميعالولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة بشأأن اإ

البوابة الإلكرتونية مماثةل لتكل اليت تُرك ِّز عىل اتفاقيات الطرق الرسيعة لتسوية  تكون هذه العمل يف الويبو. ورأأى أأن
ماكنية استيعاب مكية أأكرب من احملتوايت اليت تغطي مجي ع منازعات الرباءات اليت يديرها مكتب الياابن للرباءات، ولكن مع اإ

ىل اقرتاحه اخلاص بتحسني تفهم متطلبات النشاط الابتاكري )الوثيقة حالياً  الربامج القامئة (، SCP/19/5. وانتقل الوفد اإ
وقال يمكن العامل الرئييس يف منح براءات ذات مس توى مناسب من اجلودة يف التطبيق السلمي ملتطلبات الأهلية للرباءة، مبا 

ليه يف بعض الترشيعات. وأأضاف أأن يف ذكل ما يُطلق عليه "النشاط  الابتاكري"، أأو "عدم البداهة" عىل النحو املشار اإ
هذا هو السبيل الوحيد لضامن منح الرباءات عىل اخرتاعات تكون جديرة بتكل امحلاية وحتقيق الهدف من نظام الرباءات. 

العنارص املتضمنة يف مسأأةل جودة الرباءات،  من مبعين، حتقيق مبدأأ تشجيع الابتاكر. وعىل الرمغ من حقيقة أأن هناك عدداً 
ىل الطبيعة املعقدة لتقيمي متطلبات النشاط  قال الوفد، يمكن مفتاح هذا الأمر يف التقيمي املناسب للنشاط الابتاكري. وأأشار اإ

ل الأعضاء الابتاكري، وقال يتواصل العمل من خالل لك من ماكتب الرباءات الرئيس ية والسوابق القضائية لعدد من ادلو 
ىل تقيمي هذا الرشط تقياميً موضوعيًا عىل قدر الإماكن. وأأعرب عن  من أأجل وضع مجموعة متنوعة من الأساليب اليت هتدف اإ

جراء حتليل مفصل خملتلف  اعتقاده الراخس بأأنه وبغض النظر عن مس توى التمنية، فاإن من مصلحة مجيع ادلول الأعضاء اإ
بتاكري. وأأضاف، ينبغي تنفيذ هذه ادلراسة مع عدم وضع التوحيد يف الاعتبار، ولكن الطرق املس تخدمة لتقيمي النشاط الا

بغرض حتديد املزااي والعيوب يف لك طريقة من الطرق املس تخدمة مما يتيح خملتلف املاكتب الوطنية للرباءات حرية اختيار 
 4101د يقول، تضمنت ادلراسة املشرتكة يف اس تخداهما، تبعًا خلصائص الاخرتاع قيد الفحص. واس تطر  حيبالطريقة اليت 

ىل التكنولوجيات الطبية  بني لك من منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية والويبو، حتت عنوان "تعزيز فرص النفاذ اإ
الرباءات. ويف  والابتاكر"، فصاًل خمصصًا عىل قضااي ما قبل املنح، وبصورة أأكرث حتديدًا، عىل املسائل املتعلقة بأأهلية منح

ىل التوصية اليت قدمهتا اللجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة  هذا الفصل املذكور، أأشار املؤلف اإ
(CIPIH ىل أأدوية الأمراض اليت  4111( ملنظمة الصحة العاملية )ويه هيئة أ نشئت يف مايو دلراسة كيفية حتسني النفاذ اإ

جراءات لتجنب العقبات أأمام املنافسة املرشوعة من  تؤثر عىل البدلان النامية(، واقرتحت ادلراسة عىل احلكومات اختاذ اإ
خالل النظر يف وضع مبادئ توجهيية لفاحيص الرباءات عن كيفية تطبيق معايري الأهلية للرباءة بشلك احصيح. وعالوة عىل 

خالل املبادئ التوجهيية املناس بة لإجراءات الفحص، بغية ذكل، أأشارت ادلراسة اإىل رضورة دمع الفاحصني يف معلهم من 
ضامن اجلودة العالية لرباءات الاخرتاع املمنوحة. ومىض الوفد يقول، توافقت تكل التوصيات مع اقرتاحه اذلي طرح فيه أأمهية 

ب الرباءات. ووفقا لرؤية الفهم الواحض ملتطلبات النشاط الابتاكري وتقيميه لتسهيل صياغة املبادئ التوجهيية من قبل ماكت
 الوفد، سوف تتيح تكل املبادئ التوجهيية لفاحيص الرباءات يف لك مكتب تطبيق رشوط الأهلية للرباءة بطريقة أأكرث
ذا جاز التعبري، جتعل من املمكن تفادي منح براءات  مالءمًة وتوحيدًا، مما يسهم يف زايدة جودة الرباءات املمنوحة، واإ
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فوائد مثل هذا الهنج ابلنفع عىل مجيع ادلول الأعضاء وعىل اجملمتع وأأضاف، سوف تعود ة بتكل امحلاية. لخرتاعات غري جدير 
ن اقرتاحه قد مُصم يك يأأخذ يف الاعتبار مصاحل ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية  برمته. ولهذا، وكام هو واحض، فاإ

ل الأعضاء، يف الس نوات السابقة، مبادئ توجهيية جديدة لفحص الرباءات والاقتصادية. وأأضاف، لقد أأقَرَّ عدد من ادلو 
املتصةل بتقيمي النشاط الابتاكري. ورأأى الوفد أأنه قد يكون من املفيد تقامس تكل املبادئ التوجهيية مع بقية ادلول الأعضاء. 

ىل أأن  اءات املطبقة الثالثة لأهلية الرب  رشوطال من بني رشط النشاط الابتاكري اكن وعالوة عىل ذكل، لفت الأنظار اإ
اذلي مسح لدلول الأعضاء  الرشط هوو بشلك تقليدي عىل الاخرتاعات اليت تُودع طلبات تسجيل الرباءات يف شأأهنا، 

ىل أأن معلية احلصول عىل براءة اخرتاع قد تصبح أأسهل أأو أأصعب من  وملاكتهبا الوطنية مبجال أأكرب للمناورة. وأأشار الوفد اإ
هذا الرشط، والعنارص املتداخةل وأأسلوب التقيمي، سواء من خالل الترشيع أأو من خالل مبادئ توجهيية  خالل تعريف

ىل منح حقوق اس تئثارية لتحسينات ضئيةل مع للفحص.  وذكر الوفد أأن اخنفاض مس توى النشاط الابتاكري سوف يؤدي اإ
عدم فاع الشديد ملس توى النشاط الابتاكري قد يرتتب عليه احامتل اجملازفة بتقييد الأنشطة التجارية للغري، يف حني أأن الارت

منح احلقوق الاس تئثارية عن اخرتاعات قد تكون جديرة ابملنح أأو قد يعين منح حقوق اس تئثارية حمدودة للغاية، مما يعرقل 
ن الاختالفات املتصةل بأأساليب تقيمي النشاط الابتاكري، وفقا لعدد من ادل راسات، لها تأأثري عىل الاستامثر والبحث. وقال اإ

جراء  املعدلت اخملتلفة ملنح الرباءات. وذلكل، اعترب الوفد أأن هذا هو اجملال اذلي يس تدعي مزيداً  من الاهامتم من خالل اإ
دراسة موضوعية عىل خمتلف املس توايت احلالية للنشاط الابتاكري والعوامل اليت حتدد تكل املس توايت. وأأكد عىل الفائدة 

جراء دراسة بشأأن النشاط الابتاكري مجليع ادلول الأعضاء يف س ياق تعديل ترشيعاهتا املتعلقة ابلرباءات ويف  املرجوة من اإ
ىل اتساق اقرتاحه مع التوصية  نفاذ  21زايدة مس توى النشاط الابتاكري املطلوب. وأأشار اإ من جدول أأعامل التمنية: "انهتاج اإ

طار الاهامتمات الاجامت عية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة خاصة". ومن وهجة نظره، فسوف امللكية الفكرية يف اإ
ل لالخرتاعات اليت تس تحق ذكل ابلفعل، يف حتقيق أأهدافه الاجامتعية  يسهم نظام للرباءات، ل مينح امحلاية ول يُْبقِّي علهيا اإ

ىل عدم ن ظر جلنة الرباءات يف مسأأةل النشاط الابتاكري منذ عام لالبتاكر التكنولويج ونقل ونرش التكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ
نشاء جلنة الرباءات مت بغرض الرتكزي عىل "قانون براءات الاخرتاع"، مما ينعكس بصورة سيئة 4118 ن اإ ، عىل الرمغ من اإ

ىل التساؤل هل هذا هو الاس تخدام الأمثل للمنتدى الوحيد اذلي ميكن من خالهل  عىل تكل اللجنة، وهو ما أأدى ابلوفد اإ
تناول موضوع الرباءات عىل نطاق عاملي. وبناء عىل ذكل، حث الوفد جلنة الرباءات عىل معامةل مسأأةل تقيمي النشاط 

الابتاكري كعنرص أأسايس، ووضعها يف س ياق "جودة الرباءات" أأو، ومن الأفضل، تناولها كبند مس تقل كجزء من معل 
جراء دراسة بشأأن حتديد تعريف الشخص من أأهل املهنة كرمق أأسايس يف اللجنة املس تقبيل. واقرتح الوفد، كخطوة أأو ىل، اإ

 .معادةل تقيمي النشاط الابتاكري

يران )مجهورية وتوجه  .81 ىل الأمانة عىل معلها يف التحضري لدلورة العرشين. كام شكر الإ  –وفد اإ سالمية( ابلشكر اإ
ح بأأنه أأحا مت اقرتاحات يف هذا الشأأن، ورص  ط علامً بتكل املقرتحات. وعرب  الوفد عن رأأيه يف أأن أأي تبادل الوفود اليت قدَّ

طار جلنة الرباءات. ووفقا ملا تفهمه، مل تمتكن جلنة الرباءات حىت ذكل  للمعلومات س يكون مفيدًا مجليع ادلول الأعضاء يف اإ
ىل أأرضية مشرتكة فامي يتعلق مبصطلح "جودة الرباءات". ورأأى رضورة التو  ىل فهم مشرتك بشأأن الوقت من التوصل اإ صل اإ

 وقبل مناقشة تفاصيل أأي خطة معل. كام أأكد الوفد أأيضاً ا الصدد، هذا املصطلح من أأجل اختاذ مزيد من اخلطوات يف هذ
ىل توحيد قانون الرباءات املوضوعي. وعرب  عن رأأيه يف حرية  عىل رضورة أأل يؤدي أأي معل مس تقبيل بشأأن جودة الرباءات اإ

لأعضاء يف سن قانون وطين لرباءات الاخرتاع عىل أأساس احتياجاهتا واهامتماهتا الإمنائية. وطالب لك دوةل من ادلول ا
( الطبيعة والأدوار اخملتلفة لأنظمة الرباءة داخل ادلول 0بوجوب مراعاة العنارص التالية يف أأي معل بشأأن جودة الرباءات: )

( رضورة وضع برامج لتكوين الكفاءات والتدريب 4الفكرية؛ )الأعضاء عالوة عىل تباين مس توايت تطور ماكتب امللكية 
( ينبغي أأن يأأخذ أأي نقاش حول جودة الرباءة يف احلس بان توصيات جدول أأعامل التمنية ذات 1ملاكتب امللكية الفكرية؛ )

( ينبغي أأن تكون 2)الصةل به هبدف تقوية ماكتب الرباءة حىت تمتكن من منح براءات عالية اجلودة وفقا للقوانني الوطنية؛ 
ىل توحيد قوانني الرباءة. وأأخريًا، جيب ضامن الامتثال ملتطلبات  العملية طوعية وموهجة من ادلول الأعضاء، ول هتدف اإ

 .الأهلية للرباءة، مبا يف ذكل كفاية الكشف عن الاخرتاعات يف أأي معل يُضطلع به بشأأن جودة الرباءات
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ية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب وادلول وفد الولايت املتحدة الأمريك وأأعرب  .82
َّد اس مترار العمل بشأأن الاس تبيان الوارد يف الاقرتاح املقدم من وفود كندا واململكة املتحدة )الوثيقة  الأعضاء فهيا، واذلي أأي

SCP/18/9.س بانيا ادلول الأعضاء اليت سامهت  وشكر الوفد أأيضاً  (، ومواصةل النظر يف مقرتحات وفد ادلامنرك ووفد اإ
ابملعلومات عن موضوع برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات واس تخدام املعلومات اخلارجية يف البحث والفحص. وتوجه 

ىل الأمانة نظري جتميع تكل املعلومات يف الوثيقة  أأيضاً  ع قوة ادلفع اليت حظى هبا SCP/20/8ابلشكر اإ ىل . وأأرجَّ الوفد اإ
ىل عدد املاكتب اليت شاركت يف هذه الوثيقة عىل اختالف  الاهامتم اذلي أأبدته ادلول الأعضاء بشأأن هذا املوضوع، وأأيضاً  اإ

هذا  بشأأن، بشأأن برامج تقامس العمل، نقطة انطالق ممتازة للجنة الرباءات للعمل SCP/20/8أأجحاهما. واعترب الوفد الوثيقة 
مه وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلشرتاك اجلانب الهام من جودة  الرباءات. ومىض يقول، تأأسس الاقرتاح احلايل اذلي قدَّ

تنقيحًا هل،  ، ويعتربSCP/19/4مع وفد الياابن ومجهورية كوراي واململكة املتحدة عىل الاقرتاح اذلي أأورده الوفد يف الوثيقة 
ىل معاجلة تقامس العمل بني املاكتب، وهو بقة. واذلي ُطرح يف دورة انعقاد جلنة الرباءات السا وأأضاف، هيدف هذا الاقرتاح اإ

من أأحد املواضيع ذات الأمهية للماكتب عىل خمتلف أأجحاهما. وأأضاف، من مصلحة مجيع ادلول الأعضاء حتسني كفاءة نظام 
ىل الوثيقة الرباءات ومنح براءات عالية اجلودة عىل النحو احملدد يف أأهدافها الوطنية والاعتبار  ات الاقتصادية. وأأشار اإ

SCP/20/8 .اإىل حتقيق بعض  أأيضاً وأأشار ، وقال هناك العديد من برامج تقامس العمل احلالية بني املاكتب من مجيع الأجحام
فد النجاح امللموس يف الاس تفادة من حتسني اجلودة والفعالية من قبل العديد من املاكتب املشاركة يف تكل الربامج. وذكر الو 

ىل  SCP/20/8أأن الوثيقة  ىل احلاجة اإ قدمت حملة مفيدة جدًا لبعض برامج تقامس العمل والتعاون احلايل. ومع ذكل، أأشار اإ
توفري معلومات شامةل وحديثة عن تكل الربامج ذات الصةل ملاكتب امللكية الفكرية وتنطوى عىل فائدة لها، وكذكل تعود 

مىض يقول، شهدت العديد من برامج تقامس العمل والتعاون تكل تطورًا وتوسعًا ابلنفع عىل مس تخديم نظام الرباءات. و 
ىل برامج الطرق فع مس مترًا. وابلتايل، ظهرت حاجة حقيقية لتوفري معلومات حديثة. ضافية اإ ىل سبيل املثال، انضمت ماكتب اإ

لس تكشاف حتسينات عىل تكل الربامج. كام  الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات، كام ُوضعت برامج جتريبية عديدة
شهدت أأعداد ونوعية برامج تقامس العمل تغريًا مس مترًا، ومن أأجل اس مترار الفائدة العائدة مهنا، حيتاج الأمر اإىل حتديث 

نشاء بوابة الكرتونية عىل ش بكة الإنرت  ىل اقرتاح اإ نت خمصصة املعلومات املتعلقة هبا عىل أأساس منتظم. ولفت الوفد الأنظار اإ
دارهتا وحتديث بياانهتا، ووصفها بأأهنا طريقة جيدة لتوفري مثل تكل املعلومات  لربامج تقامس العمل والتعاون وتتوىل الأمانة اإ

ثة. كام أأعرب الوفد أأيضاً  ىل  اجةابحلعن اقتناعه  احملدَّ عقد مؤمترات دورية بشأأن تقامس العمل والتعاون بني املاكتب هبدف اإ
جياد س بل لتحسني جدوى تكل الربامج ملاكتب امللكية  تبادل اخلربات قلميية والتعرف عىل أأفضل املامرسات واإ الوطنية والإ

عداد حمتوى تكل الفكرية ومس تخديم نظام امللكية الفكرية ولعامة امجلهور.  وطرح الوفد تصوره مقرتحًا اضطالع الأمانة ابإ
لمنتفعني عىل حد سواء، مبا يف ذكل عىل سبيل املثال، توصيف برامج فائدة للماكتب ول البوابة الالكرتونية لتحقيق أأقىص 

ىل املواقع  لتكل الربامج واملعلومات الإحصائية املتعلقة  الالكرتونيةتقامس العمل والتعاون اخملتلفة بني املاكتب، والروابط اإ
مثل برامج الطرق الرسيعة لتسوية منازعات  ابلربامج اخملتلفة. والتفت الوفد اإىل برامج النفاذ املبارش من قبل املس تخدمني،

رشادات عن كيفية اس تفادة املس تخدمني من  ىل اإ رشادات و/ أأو روابط للنفاذ اإ الرباءات، وأأعرب عن رأأيه يف أأمهية توفري اإ
تعاون بشأأن تكل الربامج. كذكل أأشار الوفد اإىل حمدودية املعلومات اليت حيتوي علهيا موقع الويبو حاليًا بشأأن برامج معاهدة ال 

والطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات. ومع ذكل، متثل اقرتاح الوفد يف تقدمي معلومات عىل نطاق  -الرباءات
ىل اس مترار دور وأأمهية  أأوسع لربامج تقامس العمل والربامج التعاونية تتجاوز تكل املعلومات املتاحة حاليًا. ولفت الوفد الأنظار اإ

ىل تنقيح برامج الطرق الرسيعة لتسوية تقامس ال عمل يف تطوير نظم الرباءات. فعىل سبيل املثال، تواصلت اجلهود الرامية اإ
ىل تطور نظام معاهدة التعاون بشأأن  املنازعات املرتبطة ابلرباءات جلذب مشاركني جدد من ماكتب الرباءات. وأأشار الوفد اإ

آلية مس تخدمس ِّ الرباءات، واليت جتَُ  طاره حاليًا لك د أأقدم أ ىل أأن أأحضت نظامًا يعمل يف اإ ة لتقامس العمل عىل النطاق ادلويل، اإ
دارات دولية". ويف اخلتام، رص ح الوفد بأأن اقرتاحه يعكس  02من أأوكرانيا وش ييل ومرص والربازيل و مكتب أأخر مبثابة "اإ

سني كفاءة نظام الرباءات يف العديد من البدلان حول جيدا ادلور الهام اذلي تلعبه برامج تقامس العمل والربامج التعاونية يف حت 
ىل زايدة الوعي بتكل الربامج القامئة فامي بني ماكتب الرباءات وبني مس تخديم نظام براءات الاخرتاع،  العامل، ويربز احلاجة اإ

 .فضال عن احلفاظ عىل حتديث املعلومات ابس مترار
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ىل الأمانة وتوجه  .81 عىل ما بذلته من هجد يف التحضري لالجامتع. وأأعرب عن أأمهية مسأأةل وفد اململكة املتحدة ابلشكر اإ
ماكانت لتحقيق املنافع الاقتصادية والاجامتعية مجليع البدلان. وكرر اعتقاده يف قدرة جلنة  جودة الرباءات مع ما توفره من اإ

جيابية، ل س امي من خالل اس تبيان بادل املعلومات فامي بني ادلول ، يف س ياق تيسري ت رأأي الرباءات عىل حتقيق نتيجة اإ
ىل تبادل املعلومات بني ادلول الأعضاء يك تتعمل البدلان بعضها من بعض،  الأعضاء. واسرتسل قائال، س هيدف الاس تبيان اإ

ماكنية أأن حيتوي هذا الاس تبيان عىل عنارص من  مع احملافظة عىل القوانني واملامرسات الوطنية السارية. واقرتح الوفد اإ
حات اليت ُطرحت من قبل ابلشرتاك مع وفد كندا، فضال عن اقرتاحات وفود ادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية، الاقرتا

ىل أأن و  مع الأخذ يف الاعتبار التعليقات واملقرتحات اليت أأدلت هبا الوفود الأخرى. فامي يتعلق بتقامس العمل، أأشار الوفد اإ
ىل هناك عددًا من مبادرات تقامس العمل بني  املاكتب لتحسني كفاءة اخلدمات واحلد من ازدواجية اجلهود، واليت س تؤدي اإ

عداد الوثيقة   SCP/20/8تقليل ترامك العمل مع حتقيق فوائد اقتصادية للمس تخدمني وملاكتب الرباءات. وشكر الأمانة عىل اإ
مت موجزًا مفيدًا لعدد من املبادرات يف هذا اجملال. وأأشار اإىل الا قرتاح اذلي تقدمت به وفود مجهورية كوراي واليت قدَّ

ذاكء الوعي (، و SCP/20/11.Revواململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة  ماكنية اإ أأعرب عن اعتقاده يف اإ
ثة عن خمتل ف أأنشطة ابملبادرات القامئة ومتكني ماكتب الرباءات من التعاون بشلك أأكرث فعالية من خالل توفري معلومات حمدَّ

 .تقامس العمل من خالل هذا الاقرتاح

ىل اس تخدام عن وفد كينيا وأأعلن  .86 موافقته عىل البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار اإ
ح أأيضًا  ر أأربعة مصادبأأن هناك بالده للمعلومات اخلارجية يف البحث والفحص لطلبات الرباءات بصورة منتظمة. ورص 

رئيس ية للحصول عىل تكل املعلومات، ويه تكل املنصوص علهيا يف ترشيعات امللكية الصناعية يف كينيا عىل النحو التايل: 
مة من ُمودع الطلب أأثناء متابعة الطلب بدءًا من مرحةل الإيداع؛ )0: )4110قانون عام  ( املعلومات اليت 4( املعلومات املُقدَّ

جراءات البحث والفحص )ويمت احلصول علهيا يف الأساس من خالل قواعد بياانت حيصل علهيا فاحص الرباءات أأ  ثناء قيامه ابإ
ونظام  (USPTOومكتب الولايت املتحدة للرباءات )( EPOمثل تكل املتاحة يف الويبو واملكتب الأورويب للرباءات )

آلية 1)(؛ IP-Australiaحقوق امللكية الفكرية يف اسرتاليا ) طار أ مة من الويبو بناء عىل طلب كينيا يف اإ ( املعلومات املقدَّ
ع الطلب حال طلهبا من مكتب كينيا للرباءات. 2التعاون بشأأن الرباءات؛ و) مة من ُمودِّ تُطبق احلاةل الأخرية ( املعلومات املُقدَّ

آخر، يداع طلب تسجيل براءة اخرتاع أأو طلب احلصول عىل س ند حامية أ متعلق بنفس الاخرتاع املطالب  عند سابق اإ
قلميي  بتسجيهل يف الطلب املُوَدع يف كينيا، يف مكتب من ماكتب امللكية الصناعية الوطنية دلوةل أأخرى أأو يف مكتب اإ

ع. وقد تتعلق تكل املعلومات ابلآيت:  ع الطلب ( أأي مراسالت واردة 0)للملكية الصناعية من قبل املُودِّ وتتعلق بنتاجئ ملُودِّ
( نسخة من الرباءة أأو س ند امحلاية املمنوحة يف شأأن طلب الإيداع 4ث أأو حفص نُف ِّذ يف شأأن الإيداع الأجنيب؛ )أأي حب

( نسخة من أأي قرار هنايئ برفض طلب الإيداع الأجنيب أأو رفض املنح املطلوب يف شأأن طلب الإيداع 1الأجنيب؛ )
بطال الرباءة أأو أأي س ن2الأجنيب؛ ) لغاء أأو اإ ع الطلب عىل أأساس طلب الإيداع ( أأي قرار ابإ آخر ممنوح ملُودِّ د حامية أ
ع الطلب ( أأي مراسالت واردة 1الأجنيب؛ و) يداع أأجنيب ملُودِّ وتتعلق بنتاجئ أأي حبث أأو حفص نُف ِّذ يف شأأن أأي طلب اإ

ع الطلب احلق دامئًا يف التعليق عىل املعل ىل أأن ملُودِّ ليه من قبل. وأأشار الوفد اإ ترد من ومات اليت خبالف الطلب املشار اإ
طار النقطة الرابعة أأعاله. وأأعرب الوفد عن تقديره لتوافر تكل املعلومات املتعلقة  مكتب الرباءات أأجنبية، ل س امي يف اإ

ابلرباءات اخلارجية. ومع ذكل، أأفاد بأأن مثل هذه املعلومات، مبا يف ذكل تقارير الفحص، ليست ملزمة يف حد ذاهتا لفاحيص 
ة أأو دلوةل كينيا. وعىل وجه اخلصوص، أأوحض الوفد أأن الغرض من املعلومات اليت يمت احلصول علهيا ل س امي يف الرباءات الكيني

ة املطالب هبا يف الطلب املُوَدع يف كينيا أأو يف الرباءة املمنوحة عىل أأساس طلب الإيداع  د  النقطة الرابعة هو لتيسري تقيمي اجلِّ
تفادت كينيا من فرصة احلصول عىل تكل املعلومات، دون فرض الالزتام هبا، يف هذا. وأأعرب عن وهجة نظره قائال، اس  

والاس تفادة من أأوجه املرونة اليت ضامن جودة الرباءات املمنوحة داخل أأراضهيا، فضال عن حامية املصلحة الوطنية العامة، 
افر مثل هذه املعلومات. واس تطرد قائال، ل ، اندى الوفد بوجوب دمع العمل عىل اس مترار تو وابلتايليوفرها نظام الرباءات. 

آخر يف هذا الشأأن، مبا يف ذكل مبادرات تقامس العمل، أأي الزتام عىل دوةل كينيا لقبول تقارير  جيب أأن يتضمن أأي تطور أ
 . يةهجود دول وأأهنىى لكمته مؤكدًا عىل عدم توحيد قانون الرباءات املوضوعي نتيجة لأي العمل املشرتك قبوًل تلقائيًا، 
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مانة نظري معلها املكثف يف التحضري لالجامتع. وذكر الوفد أأن الياابن قد اشرتكت يف وأأعرب  .82 وفد الياابن عن شكره للأ
نشاء موقع خمصص عىل ش بكة الويبو وعقد مؤمترات س نوية خبصوص تقامس العمل )الوثيقة  تقدمي اقرتاح بشأأن اإ

SCP/20/11 Rev.ن اتفاقه مع البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. (. وبصفته من رعاة الوثيقة، أأعرب ع
ىل الوثيقة  جراء  (PPH، وقال َمكَّنت الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات )SCP/20/8ولفت الأنظار اإ اإ

قرار أأهلية الرباءة للطلب املعين يف OSFحفص رسيع يف مكتب الإيداع الثاين ) ( OFFمكتب الإيداع الأول )( يف حاةل اإ
جراءات مبسطة، وبناء عىل طلب ىل اإ عي الطلبات. وأأبرز الوفد الغرض من الطرق الرسيعة لتسوية  من استنادًا اإ ُمودِّ

عي الطلبات يف احلصول عىل الرباءات يف أأقرب وقت ممكن؛0منازعات الرباءات عىل النحو التايل: ) ( 4) ( مساعدة ُمودِّ
جراء تعظمي الاس تفادة من ن  تاجئ البحث والفحص فامي بني ماكتب امللكية الفكرية بغية احلد من عبء العمل املتضمن يف اإ

( حتسني نوعية الفحص يف مجيع أأحناء العامل. واس تدرك يقول، مل يُقصد من الطرق الرسيعة لتسوية منازعات 1الفحص؛ و )
عي الطلبات استيفاهئا يف يف س ياق الرغبة يف تبس يوالرباءات املصادقة التلقائية. وأأضاف،  ط الإجراءات اليت يتعني عىل ُمودِّ

طار  (، بدأأ العمل يف الطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة PPH)الطرق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات اإ
ُ  PPHاكن من املتوقع أأن يصبح نظام  ومىض يقول،. 4102يناير ( يف GPPHابلرباءات ) عي الطلبات، أأكرث مالءمة مل ودِّ

طار معل  ىل توس يع اإ ح . واس تعرض الوفد مقدمة عن نظام مراجعة الرباءات بعد املنح يف الياابن. GPPHابلإضافة اإ ورص 
جراءات التسجيل الأول خفضًا جوهراًي منذ  ىل . 4119خبفض همةل الانتظار لالنهتاء من اإ ومن املتوقع اختصار تكل املدة اإ

. واس تدرك يقول، نتج عن خفض همةل الانتظار زايدة يف عدد الرباءات 4101الس نة املالية  شهرا قبل هناية 00حوايل 
اتحة الفرصة الاكفية للأطراف الأخرى لتقدمي معلومات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة. و  ملعاجلة هذا املمنوحة دون اإ

ت "اللجنة الفرعية لنظم الرباءات" ابلبدء يف تطبيق نظا ىل م ملراجعة الرباءات بعد منحها. الأمر، أأوص  وأأقر الوفد ابحلاجة اإ
نظام براءات قابل للتعديل املس متر يك يكون قادرًا عىل التوافق ومواكبة الظروف احلالية بطريقة متوازنة ويف الوقت املناسب، 

 الفائدة الكبرية اليت س تعود وهو ما ميكن حتقيقه من خالل املناقشة مع أأاحصاب املصلحة. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن اعتقاده يف
عىل مجيع البدلان من جراء تبادل اخلربات، وأأكد جمددا عىل اس تعداده مواصةل املسامهة البناءة يف املناقشات بشأأن تكل 

 .القضااي

ح  .88 جحم العمل املتصل بفحص الرباءات أأضعافًا مضاعفة خالل الس نوات السابقة بسبب  بتضاعفوفد كولومبيا ورص 
ثقال اكهل النظام  ىل اإ الطلب املزتايد عىل اخلدمات املتعلقة ابمللكية الصناعية. وأأعرب عن رأأيه قائال، لقد أأدى ذكل اإ

يداع طلبات متعددة لنفس الاخرتاع، مما يؤدي يف الغالب اإىل حفص الطلب الواحد  بسبب، من بني أأس باب أأخرى كثرية، اإ
وأأعلن الوفد اضطالع كولومبيا، من خالل بواسطة فاحيص براءات يف عدة ماكتب ملكية صناعية يف خمتلف أأحناء العامل. 

اليت هتدف اإىل حتديث نظام حفص الرباءات، مع الاس تفادة مكتب امللكية الصناعية الوطين هبا، بعدد من املشاريع اخملتلفة 
رص اليت جيزيها القانون ومن خالل التعاون مع سائر ماكتب امللكية الصناعية يف أأمرياك اجلنوبية، مبا يف ذكل نظام من الف

ىل احلد من وهو  ،(BROSURبروسور ) حتالف من تسعة ماكتب مشرتكة للبحث وحفص تقارير الرباءات. وأأشار الوفد اإ
ن الإجراءات لنفس طلبات الرباءات املُوَدعة يف بدلان املنطقة. وأأعرب الازدواجية وتداخل اجلهود وفرتات انتظار الانهتاء م

عن اعتقاده الراخس يف أأن التعاون وتقس مي العمل بني ماكتب امللكية الصناعية اخملتلفة لهو من أأفضل الس بل للحد من ازدواج 
نصوص علهيا يف قوانني الرباءات يف خمتلف اجلهود، وحتديدًا فامي يتعلق ابلبحث وحفص الأهلية للرباءة وحتليل الاحتياجات امل 

البدلان واختاذ القرار الهنايئ بشأأن احلق يف املنح. وأأعرب الوفد عن اتفاقه مع وفود لك من الولايت املتحدة الأمريكية 
صناعية. كام س بانيا فامي يتعلق بتحديد وس يةل أأفضل لنرش املعلومات املتعلقة مببادرات تقامس العمل بني ماكتب امللكية ال اإ و 

طار للتعاون والتاكمل الس يايس بني ش ييل  لفت الأنظار أأيضاً  ىل مشاركة كولومبيا يف "حتالف احمليط الهادئ"، وهو اإ اإ
طارية. تََمثَل الهدف 4104يونيو  6وكولومبيا واملكس يك وبريو، واذلي أ علن عن تشكيهل رمسيًا يف  ، من خالل اتفاقية اإ

طار "حتالف احمل  آس يا الرئييس من اإ دراج فعَّال ملناطق أأخرى، وخباصة يف أ يط الهادئ" يف خلق منطقة تاكمل، لتحقيق اإ
ومنطقة احمليط الهادئ. تضمنت اتفاقية التجارة عىل فصل خمصص لفريق العمل املعين ابمللكية الفكرية، واذلي فتح حزياً 

ن حتالف احمليط الهادئ. وأألقى الوفد الضوء عىل ضيقًا للخوض يف أأنشطة التعاون فامي بني ماكتب امللكية الفكرية يف بدلا
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ىل الفائدة اليت حتققت ملس تخديم النظام. وتوج   ىل الويبو مسامهته يف حتسني نظام امللكية الفكرية، وأأشار اإ ه الوفد ابلشكر اإ
ىل البحث والفحص ) عىل تب امللكية ماك( واذلي سوف يَُمك ِّن WIPO CASEتعاوهنا فامي يتعلق بنظام النفاذ املركزي اإ

الفكرية يف حتالف احمليط الهادئ من تبادل املعلومات بشأأن طلبات الرباءات اليت خضعت لإجراءات الفحص يف املكس يك 
ىل  الناحجوبريو وش ييل وكولومبيا. وأأبلغ الوفد جلنة الرباءات ابلنهتاء  ىل نظام الويبو للنفاذ املركزي اإ جراءات الانضامم اإ من اإ

ىل مشاركة كولومبيا، جنبًا اإىل جنب مع املكس يك، يف نظام الطرق الرسيعة البحث والفحص. وعال وة عىل ذكل، أأشار اإ
ىل عقد حلقة دراس ية بشأأن هذا النظام يف كولومبيا يف 4104لتسوية املنازعات املتعلقة الرباءات منذ عام  . كام أأشار أأيضًا اإ

ب بأأي معلومات ميكن تقدميها من خالل4102شهر أأبريل  الويبو وجلنة الرباءات. وأأخريًا، أأي د الوفد الاقرتاح اذلي  ، ورحَّ
س بانيا بشأأن النشاط الابتاكري لتشجيع تقامس أأكرب للمعلومات واخلربات فامي بني البدلان عند حتليل هذه  تقدم به وفد اإ

ماكنية أأن يُشلك هذا الاقرتاح العمل املس تقب واختمتالرشوط.  يل اذلي يعود ابلنفع عىل مجيع الوفد لكمته معراًب عن رأأيه يف اإ
 .أأعضاء جلنة الرباءات

عداد الوثيقة وأأعرب  .89 مانة عىل اإ ، واليت وصفها ابلأساس اجليد ملواصةل العمل SCP/20/8وفد ادلامنرك عن شكره للأ
ادلول الأعضاء بشأأن موضوع جودة براءات الاخرتاع. وأأي د الوفد البياانت اليت أأدىل هبا وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب و 

فيه ووفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. ومىض يقول، تعد جودة الرباءات من املوضوعات الرئيس ية اليت حتظى ابهامتم مجيع أأعضاء 
جلنة الرباءات. وذلكل، أأبدى اس تعداده للميض قدما مع الاس تبيان اذلي قدمته وفود كندا واململكة املتحدة. كذكل أأعرب 

، وقال يعترب تقامس العمل، كوس يةل لتحسني كفاءة وجودة .SCP/20/11 Revح الوارد يف الوثيقة عن تأأييده لالقرتا
والتفت عىل غرار ما هو ُمقرتح يف تكل الوثيقة.  الرباءات، من املوضوعات اليت ميكن اس تكشاف مزيد من العمل يف شأأهنا

يف ذكل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات،  اإىل جتربة بالده يف املشاركة يف برامج خمتلفة لتقامس العمل، مبا
د عىل دور مثل تكل الربامج يف زايدة جودة وكفاءة الرباءات، و  ىل، بل ول يُقصد من وراهئا أأوحض وشد  أأهنا ل هتدف اإ

ىل بدل. وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من  س بانيا بشأأن النشاط توحيد املعايري يف ادلول الأعضاء أأو نقلها من بدل اإ وفد اإ
 .الابتاكري، قال الوفد يس تحق هذا الاقرتاح مزيد من ادلراسة

ن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة وقال  .91 للمناقشة ميكن أأن يكون أأساسًا جيدًا  .SCP/20/11 Revوفد الاحتاد الرويس اإ
يضًا بأأن مكتب الاحتاد الرويس للرباءات قد من أأجل تطوير التعاون بشأأن تقامس معل ماكتب الرباءات ادلولية. كام رصَّح أأ 

شارك يف العديد من املشاريع ادلولية املتعلقة بتقامس العمل، مبا يف ذكل نظام الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة 
-PCTءات )الطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة ابلربا-ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (PPHابلرباءات )

PPH ،س بانيا والولايت (. فعىل سبيل املثال أأبرم املكتب اتفاقيات ثنائية مع ادلامنرك وفنلندا والياابن ومجهورية كوراي واإ
املتحدة الأمريكية. وأأعرب الوفد عن تأأييده لإنشاء صفحة الكرتونية متخصصة يف هذا املوضوع، فضال عن فكرة تنظمي حلقة 

 ..SCP/20/11 Revالوثيقة  دراس ية كام هو مقرتح يف

ع ولفت  .90 ىل أأن هناك عوامل خمتلفة تؤثر عىل جودة الرباءات، فعىل وجه اخلصوص، مس ئولية ُمودِّ وفد كواب الأنظار اإ
ة والنشاط  د  الطلب يف الكشف مبا فيه الكفاية عن الاخرتاع، ومس ئولية املكتب يف التحقق من الاخرتاع يف ضوء اجلِّ

خرى لتفادي منح براءات ل قمية لها. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من الابتاكري واملتطلبات الأ 
ىل عدم  س بانيا بشأأن حتليل متطلبات النشاط الابتاكري. كام أأعرب عن دمعه أأيضًا ملبادرات تقامس العمل، وأأشار اإ وفد اإ

ىل القوانني تأأثري تكل املبادرات عىل س يادة لك بدل وسوف يكون لفاحيص ال رباءات حق اختاذ القرار الهنايئ استنادًا اإ
جراءات املعارضة بأأهنا مناس بة للماكتب إلالوطنية، مع مراعاة الظروف الوطنية احملددة. واب ضافة اإىل ذكل، وصف الوفد اإ

 .وللمس تخدمني، ووصفها بأأهنا من العنارص الهامة جلودة الرباءات

ىل وأأشار  .94 ىل توافق يف الآراء فامي يتعلق مبعىن مصطلح ممثل ش بكة العامل الثالث اإ أأمهية العمل من أأجل التوصل اإ
"جودة الرباءات" قبل الرشوع يف برانمج معل بشأأن هذه املسأأةل. وعالوة عىل ذكل، أأضاف بأأن الكفاءة ليست مرادفًا 
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طاةل أأمد احتاكر للجودة. ومىض يقول، يُقصد جبودة الرباءات، يف رأأيه، منح براءة يف حاةل الاخرتاعات احل  قيقية فقط ودون اإ
ىل اجلهود اليت تبذلها ماكتب لعدم الرباءة  ىل املعرفة. ولفت ممثل الش بكة الأنظار اإ منع املزيد من الابتاكر وتقييد النفاذ اإ

ن تقامس  الرباءات، وقال ينبغي تركزي تكل اجلهود عىل جودة الرباءات وليس عىل مكية الرباءات املمنوحة. ومىض يقول، اإ
ىل التوحيد.  العمل ليس هو احلل لتحسني جودة الرباءات، ول س امي، وأأن تقامس العمل س يؤدي ويف هذا الصدد، يف الواقع اإ

ن مثل هذا التوحيد قد يرض ابحلزي الس يايس للبدلان  املتاح أأشار اإىل معل الربوفيسور بيرت دراهوس واذلي أأي د رأأيه، وقال اإ
ىل النامية فامي يتعلق ابلأهلية للرباءات.  نشاء صفحة ويب خمصصة عىل برامج تقامس العمل، والتفت اإ الاقرتاح اخلاص ابإ

ىل الرشعية اليت تمتتع هبا مبادرة متعددة الأطراف، و و ح ابفتقار مجيع تكل الرتتيبات اخلاصة بتقامس العمل اإ جيب أأل قال رص 
ضفاء رشعية لتكل املبادرات تُس تخدم احملافل متعددة  .الأطراف يف اإ

يكولوجيا املعرفية )وتساءل  .91 ( عن كيفية تطبيق تقامس العمل يف ظل التباين احلايل يف KEIممثل املؤسسة ادلولية لالإ
ىل القوانني املتعلقة بأأهلية الرباءات، وطالب املؤيدين مبزيد من التوضيح يف هذا الصدد. وأأشار،  عىل وجه اخلصوص، اإ

( بصورة أأقل كثريًا عام اكن متوقعًا، PPHلتقدم برامج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ) ئيعدل البطامل
آنفا. وطالب ممثل املؤسسة من املؤيدين مشاركة املعلومات حول كيفية  ىل املشالك املذكورة أ وأأرجع ذكل عىل حنو جزيئ اإ

ىل موقف بعض الوفود من حيث أأن تقامس التصدي لتكل املشالك يف س ياق املامر  شارة اإ سة العملية. وعالوة عىل ذكل، ويف اإ
ضعاف قدرة البدلان النامية عىل تطوير خربات الفحص، تساءل املمثل عن دور البدلان النامية  ىل اإ حال العمل قد يؤدي اإ

نشاء نظام عاملي . وأأخريًا، طرح املمثل تساؤًل هل ميكن حتقيق مردود أأكربالعمل موردي هذاكوهنم  ذا ما بدأأت الويبو يف اإ  اإ
لتوضيح ورشح، بصورة أأفضل، حاةل التقنية الصناعية السابقة ونزاعات مرحةل ما قبل وما بعد املنح اليت حتدث يف خمتلف 

 .الولايت القضائية بشأأن مسأأةل أأهلية الرباءات

ىل بيولفت  .92 ان الس ياسة العامة اذلي أأعدته "جلنة احملمكة اجلنائية ممثل احملمكة اجلنائية ادلولية أأنظار جلنة الرباءات اإ
ادلولية" بشأأن امللكية الفكرية، بعنوان "التعاون بني ماكتب الرباءات، البحث يف طلبات الرباءات عن حالت التقنية 

ط الثالث التالية: الصناعية السابقة" واذلي أأسهب يف وصف املواقف املتخذة من قبل احملمكة اجلنائية ادلولية يف شأأن النقا
( مواصةل العمل مع 4( دمع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كأداة ابرزة لتقامس العمل يف شأأن طلبات الرباءات العاملية؛ )0)

( تشجيع ماكتب 1ماكتب الرباءات املشاركة يف تطبيقات برامج الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات؛ و)
جيابية لتحقيق ما يُسمى "البحث املبكر الشامل املنسق" الرباءات لختاذ  .خطوات اإ

س بانيا يف شأأن رشط النشاط الابتاكري. كام أأشار وأأشار  .91 ىل بيانه السابق املؤيد لالقرتاح املقدم من وفد اإ وفد الهند اإ
ىل بياانت الوفود الأخرى، مثل بيان وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وا ليت اقرتحت فيه دراسة متطلبات أأيضًا اإ

ىل مزيد من ، رص  .SCP/20/11 Revأأخرى لأهلية الرباءات. وعالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق ابلوثيقة  ح الوفد حباجته اإ
ىل الوقت  للتفكري مليا يف ذكل الاقرتاح، وطلب احلصول عىل معلومات بشأأن الآاثر املتعلقة ابملزيانية. ولفت الوفد الأنظار اإ
عي طلبات الرباءات حول 4)49 املادة ( من اتفاق تريبس واليت جُتزي للبدلان، عىل أأساس طوعي، طلب معلومات من ُمودِّ

طلبات الإيداع املامثةل اليت أأودعوها يف هجات أأجنبية أأو الرباءات اليت ُمنحت هلم، وأأعرب عن اهامتمه يف مواصةل دراس هتا. 
جراء حتليل أأو تقدمي توصيةويف الأخري، كرر الوفد وجوب تنفيذ تكل الأن   .شطة مجيعها عىل أأساس الوقائع وليس هبدف اإ

الأمانة بأأهنا س تعود اإىل جلنة الرباءات يف وقت لحق خبصوص تأأثري الاقرتاح الوارد يف الوثيقة وأأعلنت  .96
SCP/20/11 Rev. عىل املزيانية. 

مة يف وحتدث  .92 وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأكد جمددا اس مترار عدم وضوح الغرض من مجيع املقرتحات املُقدَّ
طار جدول الأعامل هذا. وابلتايل، أأعلن الوفد عن عدم موافقته عىل البدء يف أأي نوع من الاس تبياانت أأو أأي دراسة أأخرى  اإ

، أأعلن الوفد .SCP/20/11 Revفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة قبل تقدمي توضيحات عن أأهداف تكل املبادرات. و 
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ل منذ فرتة وجزية، وابلتايل، ل ينبغي أأن يَُشلك ِّ هذا  عن عدم توفر الوقت ملناقش ته نظرًا لعدم اس تالمه والاطالع عليه اإ
 .الاقرتاح عنرصًا من عنارص خطة العمل املس تقبيل لدلورة املقبةل للجنة الرباءات

 من جدول الأعامل: براءات الاخرتاع والصحة 8البند 

 ابلصحة. الرئيس جلسة تشاركية حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املتعلقةافتتح  .98

وفد الهند عن تأأييده القوى لالقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول وأأعرب  .99
ىل تعزيز قدرات ادلول الأعضاء، ول س امي SCP/16/7أأعامل التمنية )الوثيقة  (. وأأشار اإىل سعي برانمج العمل املقرتح اإ

نظمها املتعلقة ابلرباءات لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من أأوجه املرونة املتاحة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، لتكييف 
نظام الرباءات ادلويل بغية تعزيز أأولوايت الس ياسات العامة املتصةل ابلصحة العامة. ومن وهجة نظر الوفد، اتسمت عنارص 

يالء النظر فهيا من ادلراسة والإجراءات الأخرى املقرتحة يف برانمج العمل ابلوجاهة وواثقة ا ىل أأقىص درجة، ويتعني اإ لصةل اإ
عالن ادلوحة" بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، وقال للك  ىل الفقرة اخلامسة من "اإ قبل جلنة الرباءات. والتفت الوفد اإ

لهيا عند منح تكل الرتاخيص. كام أأقر عالن  عضو احلق يف منح الرتاخيص الإجبارية وحرية حتديد الأسس اليت يستند اإ "اإ
لك عضو يف حرية بأأن فلسفة الأحاكم الواردة يف اتفاق تريبس ذات الصةل ابستنفاد حقوق امللكية الفكرية يه  ادلوحة" أأيضاً 

نشاء نظامه اخلاص ملثل هذا الاستنفاد دون اعرتاض، برشط مراعاة ادلوةل اَلوىَل ابلرعاية ) ( وأأحاكم املعامةل MFNاإ
جراء دراسة بشأأن الرتخيص الإجباري واستنفاد 2و  1 الواردة يف املادتني الوطنية . ومىض يقول اكن الاقرتاح املتعلق ابإ

طار توصيات جدول أأعامل التمنية، وسوف يساعد هذا الاقرتاح  طار تلكيفات تفرضها مواثيق دولية خمتلفة ويف اإ احلقوق يف اإ
لفية )اخلاصة اب تلكيفاتال عىل حتقيق  ىل ما أأعلنته الأمم املتحدة يف تقريرها لعام و (. MDGsلأهداف الإمنائية للأ أأشار الوفد اإ

لفية، ابس مترار التحدبشأأن حتقيق الأهداف الإ  4104 املمتثل يف توفري وتيسري احلصول عىل الأدوية الأساس ية.  يمنائية للأ
س تخدام الرتخيص وأأعرب عن اعتقاده بأأن ادلراسة سوف تساعد البدلان النامية عىل حل الصعوابت اليت تعرتض تطبيق ا

الإجباري والرتخيص بغرض الاس تخدام احلكويم. واسرتسل يقول، ل تعين هذه ادلراسة ابلرضورة تطبيق مجةل من 
م من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. الرتاخيص الإجبارية يف جمال املس تحرضات الصيدلنية، كام ورد يف الاقرتاح املُقدَّ 

ساءة  وواصل الوفد اسرتساهل قائال، ت لك من اتفاقية ابريس واتفاق تريبس بتوفري الرتاخيص الإجبارية ملنع اإ  اس تخدامأأقرَّ
يف حاةل حدوث حاةل طوارئ وطنية، أأو يف حالت الاس تعجال القصوى أأو يف غريها من حالت  حقوق الرباءات، وأأيضاً 

مل للعنرص الوارد يف ادلراسة واملتعلق بتقيمي فوائد عن تأأييده الاك الاس تخدام غري التجاري للصاحل العام. وأأعرب الوفد أأيضاً 
يداع الرباءات أأو يف العنوان. ويف  ملخصيف ( INNsالكشف الإلزايم عن "الأسامء ادلولية غري مسجَّةل امللكية" ) طلبات اإ

ىل اعرت  ةل امللكية، أأشار اإ طار تأأكيده عىل التعليق اذلي أأدىل به يف شأأن الأسامء ادلولية غري مسجَّ اف برانمج الأمم املتحدة اإ
صداره جراء معليات حبث يف براءات الاخرتاع لإ "املعلومات املتعلقة ابلرباءات والشفافية: وضع مهنجية  املعنون: الإمنايئ، يف اإ

، بأأمهية الأسامء ادلولية غري www.undp.orgاخلاصة ابلأدوية الأساس ية يف البدلان النامية"، ويه متاحة عىل الرابط: 
ن الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجَّ  ةل امللكية كأحد اخليارات املمكنة للبحث يف حتديد الأهلية للرباءة. سوف حُيَس ِّ

ىل أأن يمت النظر يف الطلب، اإىل حد كبري من جودة  يداع الطلبات أأو يف أأثناء فرتة الانتظار اإ مسجَّةل امللكية، يف وقت اإ
من الشكوك اليت حتيط مبجال الاخرتاع، ول س امي يف جمالت الابتاكرات الرتامكية املتصةل بتكل  البحث، كام سوف حيد  

نشاهئا. كذكل ىل أأن معظم  املواد اليت أ نشئت من أأجلها الأسامء ادلولية غري مسجَّةل امللكية ابلفعل أأو جاري اإ أأشار الوفد اإ
ىل ادلرجة اليت ميكن معها وصف مركب صغري البنية يف املكوانت الصيدلنية عبارة عن جزيء عضوي معقد يصعب و  صفه، اإ

(، IUPACحاةل التقنية الصناعية السابقة بطرق خمتلفة مبا يف ذكل يف نظام الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية )
ماكنية . ما حيث ل يوجد نظام دويل موحد ملزم لإعطاء تسمية معينة لوصف جزئ ه حتقيق فائدة مج  وذلكل، رأأى الوفد اإ

من جراء الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجَّةل امللكية يف حاةل الابتاكرات الرتامكية. ولن تقترص املساعدة اليت يقدهما هذا 
حيث س تكون طبيعة الابتاكر أأكرث  الكشف عىل نظام الفحص فقط، بل س يعمل عىل تسهيل نقل التكنولوجيا أأيضاً 

ىل مطالبات ماركوش، أأوحض الوفد أأن مثل هذه املطالبات متثل أأحد اجلوانب الأكرث وضوحًا. عالوة عىل ذكل، و شارة اإ يف اإ
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صعوبة لتحدي أأهلية الرباءة للمركبات العضوية واجلزيئات احليوية. وعىل هذا النحو، ميكن أأن تغطي املطالبات مليارات 
ة، والنشاط الابتاكري، والقابلية للتطبيق املركبات اليت تشمل تقريبا مجيع الرشوط ذات الصةل ابلرباءة اخلاص د  ة هبا، أأي، اجلِّ

ىل التاكليف  الصناعي، ووحدة الاخرتاع، فضال عن مدى كفاية الكشف والمتكني وادلمع. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ
اق املطالبات، وهناك املرتفعة اليت ينطوي علهيا البحث يف مطالبات ماركوش، كام أأن تكل املطالبات قادرة عىل متويه نط

جراء حتليل للتاكليف واملنافع الناجتة عن قبول  ماكنية لإعاقة نقل التكنولوجيا. وذلكل، عرب  الوفد عن وهجة نظره بوجاهة اإ اإ
َّد الوفد البند  مطالبات ماركوش، كام ورد يف اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وعىل حنو مماثل، أأي

ذات الصةل ابلرتخيص الإجباري للتكنولوجيات  ادلول الوارد يف الاقرتاح املتعلق بتنظمي حلقة معل تقنية عن ممارسات
عداد قاعدة بياانت بشأأن حاةل براءات الاخرتاع ذات اإ من اتفاق تريبس، و  22و  10، 11د الطبية، مبا يف ذكل تطبيق املوا

قل عن عرشة من الأمراض املعدية وغري املعدية يف ادلول الأعضاء يف الويبو. وقال الصةل بأأدوات التشخيص والأدوية ملا ل ي
بة متامًا من زاوية الصحة العامة عىل وجه اخلصوص. وعالوة عىل ذكل، اس ِّ نَ تكل الأنشطة ما يربرها بشدة، ويه مُ ل  الوفد اكن

دلراسة الثالثية، اليت اضطلعت هبا الويبو ومنظمة أأكد الوفد من جديد عىل الأمهية القصوى لس ياسة املنافسة، كام أأقرهتا ا
نشاء أأن  عىل الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، يف معاجلة مسأأةل احلصول عىل الأدوية. وأأكد جمدداً  هيلك سوق اإ

ىل ا لتكنولوجيا تنافيس عىل أأسس سلمية من خالل قانون للمنافسة قابل للتنفيذ سوف يلعب دورًا همامً يف حتسني النفاذ اإ
الطبية وتشجيع الابتاكر يف قطاع املس تحرضات الصيدلنية. كام أأعرب عن دمعه الاكمل لبند املساعدة التقنية الوارد يف 

منح الرتاخيص الإجبارية. ونقل الوفد امجلةل التالية عن  الهنج املس تخدمة يفالاقرتاح واذلي سوف يتعرض ابلرشح خملتلف 
ايت املتحدة الأمريكية "لتحقيق اس تفادة من أأي تكنولوجيا بنجاح، مثل يف حاةل صناعة الأدوية، الاقرتاح املقدم من الول

كشف عن اخرتاع ال يس تلزم الأمر يف الغالب توافر املعرفة التقنية واملهارات املتخصصة ابلإضافة اإىل الاطالع عىل تفاصيل 
ىل نقص خطري يف نظام الرباءات سابق، مثال، من خالل براءة اخرتاع"، وقال الوفد، تشري امجل دأأب الوفد عىل  وقدةل اإ

ليه  هجوده يف حث الضوء عىل الوفد  وسل طمنذ اس تئناف اجامتعات جلنة الرباءات يف أأعقاب التوقف املؤقت. لفت الأنظار اإ
فل الأخرى تقريبًا. دور الكشف، ليس فقط يف جلنة الرباءات ولكن يف مجيع احملاالتنبيه بأأمهية مسأأةل نقل التكنولوجيا ويف 

ىل واقع، من الناحية املثالية، بعد  وبعد أأن أأشار الوفد اإىل وجوب أأن يتوفر يف الشخص املاهر القدرة عىل ترمجة املعرفة اإ
ىل نقل تكنولوجيات دامعة أأخرى يف صورة أأرسار جتارية يف مجيع الأحوال.  منح الرباءة، أأقرَّ  من الناحية العملية ابحلاجة اإ
الوفد طرح موضوع دور براءات الاخرتاع يف نقل التكنولوجيا كأداة بذاهتا فقط ومس تقةل عن أأي أأرسار جتارية  وذلكل، رأأى

ىل دراسة اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وصف الوفد تكل ادلراسة  شارة اإ للمناقشة والتحقيق. ويف اخلتام، ويف اإ
ور الإجيايب لنظام الرباءات خالفا لدلراسة املقرتحة من وفد جنوب أأفريقيا بأأهنا أأحادية الأبعاد، حيث استندت فقط عىل ادل
 .ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية

ن النقاش بشأأن الرباءات والصحة ذات أأمهية ابلغة مجليع ادلول الأعضاء. ومىض يقول، ل ميكن وقال  .011 وفد ابكس تان اإ
الأدوية اليت تليب الاحتياجات الأولية للرعاية الصحية للساكن، ول س امي فامي يتعلق ابلسعر  جتاهل توفري وتيسري احلصول عىل

ىل التأأثري املبارش حلقوق براءات الاخرتاع عىل احلق يف الصحة، وخباصة يف  اذلي ميكن أأن يتحمهل الفرد واجملمتع. وأأشار اإ
بعيدة عن متناول املرىض الفقراء، وقال يتعني أأل تسهم حامية حقوق البدلان النامية، حيث تَُسعَّر املنتجات الصيدلية مببالغ 

امللكية الفكرية يف تضخمي أأسعار الأدوية ويف جعل احلق يف الصحة بعيدًا عن متناول البدلان النامية. وبيامن أأقرَّ الوفد متاما 
ل أأنه، وعىل اجلانب الآ  خر، طالب بعدم تغليب براءات الاخرتاع عىل بدور براءات الاخرتاع يف تعزيز الابتاكر والإبداع، اإ

نفاذ حقوق  احلق يف احصة الأفراد ول س امي يف البدلان النامية ويف البدلان الأقل منوًا. وأأعرب عن اعتقاده يف رضورة حامية واإ
َّث ادلول ا ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية. واختمت الوفد لكمته حبِّ يالء امللكية الفكرية عىل حنو يؤدي اإ لأعضاء عىل اإ

 .عناية خاصة هبذا الأمر وعىل أأن تضع يف اعتبارها تفاوت التمنية التكنولوجية والاقتصادية خملتلف البدلان

قرار مجموعته بأأمهية البند الثامن من جدول الأعامل ابلنس بة للبدلان ورص  وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وحتدث  .010 ح ابإ
النامية والبدلان الأقل منوًا. واس تدرك يقول، يتعني عىل ادلول الأعضاء احرتام الأنشطة املُضطلع هبا يف هذا الس ياق من قبل 
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ة من قبل الويبو ومنظمة الصحة سائر جلان الويبو الأخرى واملنظامت ادلولية يف جنيف، مبا يف ذكل ادلراسة  الثالثية املَُعد 
العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وشدد الوفد عىل حقيقة ما توفره الرباءات من حافز هام لالبتاكر يف جمال املس تحرضات 

عتبار عند النظر يف الصيدلنية، وعىل مساهامهتا الفع اةل يف تطوير هذا اجملال. ورأأى رضورة أأخذ هذه احلقائق الهامة بعني الا
طار جلنة الرباءات بطريقة متوازنة، حبيث  العالقة بني الرباءات والصحة. ومىض يقول، اكن جيدر التعامل مع هذه املسأأةل يف اإ

أأدةل.  اإىلضافة اإىل ذكل، مت التأأكيد عىل رضورة استناد أأي معلية لصنع س ياسات إلل يمت الرتكزي عىل جانب واحد فقط. واب
ملنظور، أأعرب الوفد عن تطل عه ملعرفة الهدف املطلوب والس ياسة املوضوعية احملايدة املبنية عىل الأدةل اليت مت ومن هذا ا

انهتاهجا يف س ياق اعامتد أأوجه مرونة يف بدل معني أأثناء اجللسة التشاركية للمعلومات عن اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف 
 .الرباءات املتعلقة ابلصحة

د اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وشدد عىل أأن بند جدول الأعامل املتعلق برباءات الاخرتاع والصحة ميثل وفوحتدث  .014
أأولوية قصوى للمجموعة. ومىض يقول، تعتقد اجملموعة الأفريقية يف رضورة قيام الويبو بتعزيز الزتاهما ومشاركهتا يف هذا اجملال، 

الأهداف ادلولية املنصوص علهيا يف املس تقبل. ويف هذا الس ياق، اشرتكت اجملموعة  مع البناء عىل الأنشطة احلالية لتحقيق
ىل  الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يف تقدمي اقرتاح بشأأن هذا املوضوع. اش متل الاقرتاح عىل برانمج معل هيدف اإ

 اعامتد وتعديل أأنظمهتا املتعلقة ابلرباءات بغية مساعدة ادلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، عىل
ىل  الاس تفادة الاكمةل من أأوجه املرونة يف نظام الرباءات ادلويل لتعزيز س ياساهتا املتعلقة ابلصحة العامة. وانتقل الوفد اإ

عداد دراسات تَْعهِّدُ  ا، ويمت اختيارمه ابلتشاور مع هبا الأمانة اإىل خرباء مس تقلني لإجراهئ العنرص الأول من الاقرتاح املتعلق ابإ
ادلول الأعضاء، وقال سوف تبحث تكل ادلراسات التحدايت والقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف 
قرتح حتقيق الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتصةل ابلصحة العامة يف مراحل ما قبل وما بعد املنح. واُ 

( 4( اس تخدام الرتاخيص الإجبارية والرتاخيص بغرض الاس تخدام احلكويم؛ )0أأن تتضمن ادلراسات معلومات عن: )
( تقيمي فوائد الكشف الإلزايم عن الأسامء ادلولية غري 1اس تخدام مبدأأ الاستنفاد للسامح ابلس ترياد املوازي للأدوية؛ )

ماكنية قبول مطالبات 2أأو يف عناويهنا؛ و)مسجَّةل امللكية يف ملخص طلبات الرباءات  جراء حتليل التلكفة واملنافع ملدى اإ ( اإ
( 0ماركوش. وفامي يتعلق ابلعنرص الثاين من الاقرتاح بشأأن تبادل املعلومات، ذكر الوفد أأن الأنشطة املقرتحة املدرجة يه: )

( تقامس اخلربات الوطنية 4أأمام جلنة الرباءات؛ ) دعوة "مقرر الأمم املتحدة اخلاص" املعين ابحلق يف الصحة لعرض تقريره
( عقد حلقة معل تَق ن ِّية عن ممارسات 1بشأأن الانتفاع مبواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات للهنوض بأأهداف الصحة العامة؛ )

عداد قاعدة بياانت عن حاةل براءات الا2ادلول املتعلقة ابلرتخيص الإجباري للتكنولوجيات الطبية؛ و) خرتاع يف ادلول ( اإ
ىل العنرص الثالث  الأعضاء ذات أأدوات التشخيص والأدوية املتصةل ابلأمراض املعدية وغري املعدية احملددة. مث انتقل الوفد اإ
من الاقرتاح واخلاص بتوفري املساعدة التقنية لدلول الأعضاء، وقال، اكن أأحد الأهداف الرئيس ية لالقرتاح هو رمس الطريق 

ىل الوثيقة لتوجيه معل ال ، وقال اضطلعت الويبو بعدد من الأنشطة اذلاتية SCP/18/5ويبو يف شأأن تكل املسأأةل. وأأشار اإ
، ومن خالل ما تقدمه من مساعدة تقنية، واليت ميكن أأن تسهم فهيا ادلول الأعضاء مبسامهة أأخرى مع منظامت دوليةأأنشطة و 

البعض الآخر، نشطة للبدلان النامية، فقد أأعرب عن قلقه بشأأن حمدودة فقط. وبيامن أأقر  الوفد بفائدة بعض من هذه الأ 
وتساءل عن التوجه التمنوي لها من منظور الصحة العامة. وذلكل، أأكد الوفد من جديد عىل أأن وجود موضوع الرباءات 

يبو يف شأأن والصحة عىل جدول أأعامل جلنة الرباءات سوف يسمح لدلول الأعضاء مبناقشة اخلربات الوطنية، وتوجيه الو 
اجللسة التشاركية حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املتعلقة ابلصحة سوف تتيح معلها يف هذه املسأأةل. 

ىل  الفرصة لتبادل اخلربات حول اس تخدام مثل هذه املرونة، وعىل التحدايت اليت تعوق اس تخداهما. كام أأشار الوفد كذكل اإ
حاطة مجموعة البدلان الأ  م من وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وأأكد عىل أأن الاقرتاح، وابلرمغ من اإ فريقية ابلقرتاح املُقدَّ

ىل موضوعات غري ذات صةل ابلرباءات،  ه مسار املناقشات داخل جلنة الرباءات اإ ل أأنه قد يوج ِّ وابلتايل اهامتم اجملموعة به، اإ
اخملطط للمناقشة بسبب ذكل الاقرتاح، أأل وهو،  حنراف عن املسارخارج تلكيف اللجنة. وأأعرب عن أأمهل يف عدم الايقع 

متكني البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا من الاس تفادة من مواطن املرونة يف نظام الرباءات ادلويل لتغطية احتياجاهتا يف 
 .جمال الصحة العامة
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وأأعلن اس متراره يف دمع الأنشطة املالمئة  سطى والبلطيقبدلان أأورواب الو وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة وحتدث  .011
ت  واليت ميكن أأن تساعد البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف التصدي ملشالكهم اخلاصة ابلصحة العامة. ويف هذا الصدد، أأقرَّ

علقة ابلصحة. كام أأعرب الوفد عن اجملموعة بفائدة اجللسة التشاركية حول اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املت
اعتقاده يف تقدمي مزيد من املسامهة، ول س امي يف س ياق حتديد قضااي ملموسة متعلقة ابلرباءات وميكن مناقش هتا داخل جلنة 
 الرباءات لواثقة صلهتا بتلكيف اللجنة، وذكل جنبا اإىل جنب مع التحليل والتقيمي الوارد يف ادلراسة الثالثية بشأأن تشجيع
ىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر، واليت أ عدت ابملشاركة مع الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة  الوصول اإ

 ُ ع به لَ ضط  العاملية. واسرتسلت مجموعة بدلان أأوراب الوسطى والبلطيق ابلإعراب عن رأأهيا يف رضورة جتنب ازدواجية العمل امل
قيد املناقشة، أأي بني جلنة الرباءات وبني غريها من املنظامت ادلولية الأخرى، مثل منظمة داخل الويبو واملتصل ابملوضوع 

الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. ومىض الوفد يقول، يتعني حتقيق التوازن داخل جلنة الرباءات يف أأي مناقشة بشأأن 
لرباءات وخمتلف العوامل ذات الصةل، مبا يف ذكل دور الرباءات والصحة، مع الأخذ يف الاعتبار مصاحل مجيع مس تخديم ا

نظام الرباءات يف دمع الابتاكر يف صناعة املس تحرضات الصيدلنية. ولفت الوفد الأنظار اإىل رضورة توفري دليل يك يكون 
ىل اجللسة التشاركية حول هذه املسأأةل. كام أأعرب عن توقعه احلص ول عىل تربيرات دافعًا لرمس الس ياسة، وأأعرب عن تطل عه اإ

ىل أأدةل للك س ياسة تُنفذ أأو جاري الإعداد لتنفيذها  .مستندة اإ

وفد كينيا البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية والاقرتاح اذلي طرحته تكل اجملموعة وأأي د  .012
ية ابلغة ليس فقط للمجموعة الأفريقية ولكن ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وقال، حيظى موضوع الرباءات والصحة العامة بأأمه 

دلول أأعضاء أأخرى، تكل ادلول اليت اكنت حريصة عىل الاس تفادة من أأوجه املرونة يف النصوص املوضوعية لعدد من  أأيضاً 
النبات. مث  الرتتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف وامجلاعية من أأجل اختاذ التدابري الالزمة محلاية احصة الإنسان أأو احليوان أأو

تَخَدم يف جامعة رشق أأفريقيا ) واذلي تُشارك فهيا كينيا (، EACأأخذ الوفد يف اس تعراض الهنج املتعلق ابلرباءات والصحة املُس ْ
قلميية ذات صةل هبذه املسأأةل، وحتديدًا، س ياسة جامعة رشق أأفريقيا بصفهتا عضواً  . اعمتدت جامعة رشق أأفريقيا س ياسة اإ

قلميية للملكية  منظمة التجارة العاملية يف الرباءات املتعلقة ابلصحة  -يف اتفاق تريبسالفكرية بشأأن اس تغالل أأوجه املرونة الإ
رشاد ادلول (. EAC-TRIPSالعامة وتقريب الترشيعات الوطنية للملكية الفكرية ) تََمث ل الهدف الأسايس لهذه الس ياسة يف اإ
ىل أأفضل الس بل لتعديل ترش  يعاهتا الوطنية للملكية الفكرية من أأجل المتكن من الاس تفادة الاكمةل من الأعضاء يف امجلاعة اإ

مواطن املرونة املتعلقة ابلصحة العامة الواردة يف اتفاق تريبس. تبلورت هذه الس ياسة يف توفري خارطة طريق شامةل توحض 
ىل الصحة وغريها من املنتجات ذات  الكيفية اليت تَُمك ِّن ادلول الرشيكة من حتقيق الاس تفادة الأمثل ووصول مواطنهيا اإ

القامس املشرتك الأدىن لترشيعات امللكية الفكرية اليت ميكن تقريهبا عرب مجيع ادلول  الصةل هبا. كام حددت الس ياسة أأيضاً 
طار تكل الس ياسة العامة، أأكدت ادلول الرشيكة يف امجلاعة جمددا الزتاهما ابل س تفادة الرشيكة يف جامعة رشق أأفريقيا. ويف اإ

من أأوجه املرونة املتعلقة ابلصحة العامة والواردة يف اتفاق تريبس وصكوكها ذات الصةل بغية مساعدهتم يف التصدي ملشالك 
الصحة العامة اليت يعاين مهنا ساكن هذه البدلان، ومبا يامتىش مع الس ياسات العامة والأولوايت اخلاصة للك دوةل مهنم. 

عاقة الاس تفادة الاكمةل من وعالوة عىل ذكل، تعهدت ادلو  ل الرشيكة يف جامعة رشق أأفريقيا برفض أأي حماولت من شأأهنا اإ
ىل السوق املشرتكة دلول رشق وجنوب  مواطن املرونة، سواء عىل املس توى الوطين أأو الإقلميي أأو ادلويل. مث انتقل الوفد اإ

الكوميسا س ياسات متعلقة حبقوق امللكية الفكرية ، وقال َوَضعت (، حيث اكنت كينيا عضوًا فيه أأيضاً COMESAأأفريقيا )
ىل اهامتم الاحتاد الأفريقي ) والصحة العامة، أأو حاولت حتسني أأو تطوير تكل الس ياسات. كام أأشار الوفد أأيضاً  ( هبذا AUاإ

والاحتاد  املوضوع، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون معل جلنة الرباءات ممكاًل وداعامً لعمل جامعة رشق أأفريقيا والكوميسا
جياد حلول ملشالك الصحة  ن دور الرباءات يف تيسري اإ ن بالده تُثَم ِّ ىل قضااي خاصة بكينيا، وقال اإ الأفريقي. مث انتقل الوفد اإ

مجليع الأمور  العامة. واس تدرك قائال، يتعني أأن تكون حقوق الرباءات، كحقوق خاصة، دامعة ملصاحل الصحة العامة، وأأيضاً 
ىل اإرصاره املس متر عىل توضيح هذا املوقف يف خمتلف احملافل اليت ُعقدت قبل  املتعلقة ابلصحة العامة. ولفت الوفد الأنظار اإ
طار الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة  عالن منظمة التجارة العاملية يف ادلوحة"، مبا يف ذكل تكل اليت ُعقدت يف اإ وبعد "اإ

(، GATT) 0922( التفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 0عاملية، وذكر الوفد بعضَا مهنا عىل النحو التايل: )الصحة ال
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طار املادة  عالن منظمة التجارة العاملية يف ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة 4؛ )41وخباصة الاس تنناءات العامة يف اإ ( اإ
( جدول أأعامل 1؛ )4111وبروتوكول عام  4111تصةل بقرار امجلعية العامة لعام امل  -، وفقرته السادسة4110العامة يف عام 

( الاسرتاتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية وخطة 2منه؛ و) 02، ول س امي التوصية 4112الويبو بشأأن التمنية يف عام 
برام . ومىض الو 4118العمل بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية يف عام  فد قائال، أ جريت عدة دراسات قبل اإ

ىل املوافقة اليت حظيت هبا تكل ادلراسات  الرتتيبات املذكورة أأعاله، بغرض توجيه املفاوضات خاللها. ولفت الوفد الأنظار اإ
الية مكثال وحصولها عىل أأغلبية كبرية من أأاحصاب املصلحة أأثناء عرضها عىل جلنة الرباءات، وذكر الوفد حتديدًا ادلراسات الت

دمج حقوق  بعنوان " 4114( التقرير الرئييس للجنة اململكة املتحدة املعنية حبقوق امللكية الفكرية، تقرير عام 0توضيحي: )
املشرتك بني منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن  4114( تقرير عام 4امللكية الفكرية وس ياسات التمنية "؛ )

للجنة منظمة الصحة العاملية عن امللكية الفكرية  4111( تقرير عام 1لتجارة العاملية والصحة العامة؛ )اتفاقات منظمة ا
، بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية 4104( ادلراسة الثالثية املشرتكة يف عام 2(؛ و)CIPIHوالابتاكر والصحة العامة )

ىل التك  نولوجيات والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن تعزيز الوصول اإ
والتجارة. ووصف الوفد تكل ادلراسات بأأهنا اكنت واسعة النطاق، واتسمت ابلواقعية، وبعضها مت الانهتاء منه مؤخرًا. ويف 

ىل فائدة توصيات تكل ادلراسات للعمليات املرتبطة بلك مهنا، وما وفر   شارة اإ من معلومات وحقائق، فضال عن ته اإ
الإجراءات الالحقة املتصةل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل الاكتشافات والتوصيات املذكورة ميكن أأن ترثي معل جلنة 

ري وصول أأاحصاب املصلحة يف جلنة الرباءات اقرتح عىل الأمانة العمل عىل تيسالرباءات فامي يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة. و 
عداد ملخص لتكل التقارير، حيامث  ذه التقارير من خالل جتميعها ونرشها عىل موقع عىل ش بكة الإنرتنت. كام ميكن أأيضاً اإىل ه اإ

يكون ذكل رضوراي، والرتكزي عىل النتاجئ والتوصيات، عىل الرمغ من توفر ملخص شامل للك مهنا. مث اس تعرض الوفد جتربة 
تعلقة ابلصحة العامة. ومىض يقول، يتضمن قانون براءات الاخرتاع يف كينيا أأحاكما بالده يف جمال اس تخدام أأوجه املرونة امل 

بشأأن معظم مواطن املرونة. اكن الترشيع والتطبيق لتكل الأحاكم مفيدًا يف معاجلة مشالك الصحة العامة يف كينيا، مبا يف ذكل 
ىل الأدوية بأأسعار معقوةل. فعىل سبيل املثال، يف عا ، عند بدء رساين قانون الرباءات الكينية، 4110م تسهيل الوصول اإ

ىل أأوجه املرونة اليت أ درجت يف  شهدت الأدوية اخنفاضًا كبريًا يف الأسعار. وأأرجع الوفد أأس باب اخنفاض الأسعار هذا اإ
س تخدام بغرض الاالقانون، مثل مبدأأ الاستنفاد ادلويل، والإعفاء من البحث، والرتخيص الإجباري مبا يف ذكل الرتخيص 

ستبعادات من أأهلية الرباءات، فضال عن حظر املامرسات املانعة للمنافسة. كام اس تعرض لاحلكويم، واس تنناء بولر، وا
حاةل خاصة مرتبطة ابس تخدام الرتاخيص الإجبارية يف بدله. وقال، يف العقد الأول من القرن احلادي والعرشين،  الوفد أأيضاً 

نتاج منتجات صيدلنية متصةل (Cosmos Ltdلنية يف كينيا، كوزموس احملدودة )أأرادت رشكة تصنيع مس تحرضات صيد ، اإ
الإيدز: لميفودين، واذلي اكن مشموًل برباءة اخرتاع يف كينيا من قبل "جالكسو مسيث -بفريوس نقص املناعة البرشية

ءة اخرتاع يف كينيا؛ ونيفريابني، وهو (؛ وزيدوفودين وس تافودين، وهام من الأدوية اليت مل تكن مشموةل برباGSKالكين" )
بورنغري انغلهامي. ولهذا حاولت الرشكة احلصول عىل ترخيص طوعي فامي  لصاحل من الأدوية احملمية برباءة اخرتاع يف كينيا أأيضاً 

أأاحصاب يتعلق ابملنتجات املشموةل برباءات اخرتاع. انتظرت )كوزموس( ملا يزيد عن عام اكمل دون احلصول عىل أأي رد من 
جباري. ويف غضون أأسابيع قليةل،   مت تبادل عدد من الزايرات بنيالرباءات قبل أأن تتقدم بطلب للحصول عىل ترخيص اإ

حت   يُصدربورنغري انغلهامي بأأهنا مل تكن تعمل بوجود رشكة كوزموس من الأساس. ويف هناية املطاف، مل الرشكتني. ورص 
جباري نظرًا لقيام الرشكتني مبنح برام الرتخيص  ترخيص اإ كوزموس ترخيصًا طوعيًا. وقد شهد وزير التجارة والصناعة مرامس اإ

، ويف أأعقاب نرش املبادئ التوجهيية اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية واليت أأزالت ويف الهنايةوكوزموس.  GSKالطوعي بني 
عالج وبُدء يف اس تخدام تركيبة ثالثية بعد س تافودين من الرتكيبة ادلوائية واس تعاضت عنه بزيدوفودين، مت تغيري نظام ال

يداع حكومة كينيا طلب ملنظمة الصحة العاملية للتأأهيل املس بق.  خطة رشكة كوزموس عىل هذه الإجراءات متامًا  قضتاإ
كن للبدء يف تصنيع املنتج، ونتيجة ذلكل، مل تقم احلكومة برشاء تكل املنتجات مهنا. وقال الوفد، معربًا عن وهجة نظره، مي

اعتبار هذا الأمر مثاًل للتحدايت اليت تواجه اس تعامل أأوجه املرونة املتعلقة ابلرتخيص الإجباري. وهكذا، اختمت الوفد لكمته 
ل أأن هناك بعض التحدايت القامئة اليت تعرقل اس تخداهما.  قائال، عىل الرمغ من جناح اس تخدام بعض أأوجه املرونة يف كينيا، اإ

دمع ادلراسة للكشف عن بعض من تكل التحدايت واقرتاح احللول. ويف ضوء ما اإىل دعو كينيا وهذا هو السبب اذلي ي
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وهو املوقف اذلي  -س بق، يتلخص موقف كينيا يف املطالبة بأأن يكون نظام الرباءات داعامً لس ياسات الصحة العامة يف كينيا
ىل احلفاظ عليه يف أأي مناقشات أأو مفاوضات تتعلق برباء طار جلنة تسعى كينيا اإ ات الاخرتاع والصحة، مبا يف ذكل يف اإ

 .الرباءات

وفد الصني، ارتبط نظام الرباءات ارتباطًا وثيقًا مبسأأةل الصحة، ويه من املسائل ذات الأمهية اجلوهرية. مفن وقال  .011
رى، ينبغي انحية، يتعني عىل براءات الاخرتاع حامية حقوق أأاحصاب براءات الاخرتاع وتشجيع الابتاكر؛ ومن انحية أأخ

تلبية مصاحل عامة امجلهور. تضمنت اتفاقية ابريس، فضال عن اتفاق تريبس، نصوصًا رصحية محلاية املصاحل العامة وتوفري  أأيضاً 
ىل توفر مبدأأ الرتخيص الإجباري يف معظم قوانني الرباءات، ةأأوجه مرونة ممتثةل يف الرتاخيص الإجباري . ولفت الوفد الأنظار اإ

ىل اكت  وأأيضاً  ساب بعض ادلول الأعضاء خربات وجتارب وطنية لتنفيذ هذا املبدأأ، وابلتايل، اقرتح عىل جلنة الرباءات البدء اإ
يف العمل استنادًا اإىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. واختمت الوفد لكمته قائال، تُشجع 

 .ات الصيدلنية وميكهنا تعزيز المنو الاقتصاديبراءات الاخرتاع الابتاكر يف املس تحرض 

يران )مجهوريةوأأعرب  .016 الإسالمية( عن اعتقاده بأأن قضااي الصحة العامة والرباءات، فضال عن احلصول عىل -وفد اإ
للبدلان النامية. وذلكل، يتعني عىل جلنة الرباءات اس تكشاف الس بل العملية  املهمةالأدوية بأأسعار معقوةل، من القضااي 

ب الوفد كذكل ابلوثيقة للتصدي للتحدايت القامئة، مبا يف ذكل اس تخدام أأوجه املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية. ورح  
SCP/18/5  اليت تضمنت قامئة ابملشاريع والأنشطة، مبا يف ذكل موقف لك مهنا أأو النتاجئ احملققة، بشأأن الرباءات والصحة

ومنظمة التجارة العاملية. وعرب  عن رأأيه قائال، اكنت تكل املعلومات مفيدة يف وضع خطة يف الويبو ومنظمة الصحة العاملية 
معل تَُرك ز عىل براءات الاخرتاع والصحة يف جلنة الرباءات. وعالوة عىل ذكل، أأعرب عن دمعه لقرتاح اجملموعة الأفريقية 

ىل التلكيف املضطلعة ومجموعة جدول أأعامل التمنية.  يخصصة اتبعة للأمم املتحدة، للتصدبه الويبو، بصفهتا واكةل مت وأأشار اإ
م من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول  ملوضوع الرباءات والصحة العامة. وأأعرب عن اعرتاضه عىل مقوةل أأن الاقرتاح املقدَّ

دلراسات، رأأى الوفد رضورة أأل جية مع معليات أأخرى داخل أأو خارج الويبو. وفامي يتعلق اباأأعامل التمنية سوف يشلك ازدو 
يقترص أأي نوع من ادلراسة بشأأن املوضوع قيد املناقشة عىل جانب واحد، حبيث يركز فقط عىل ادلور الإجيايب أأو السليب 
لنظام الرباءات. ومىض يقول، يف أأعقاب ظهور نتاجئ ادلراسات وتبادل املعلومات، ينبغي أأن تكون ادلول الأعضاء يف وضع 

ىل  االاس تفادة التامة من أأوجه املرونة املمنوحة لهميكهنا من  سداء املشورة اإ مبوجب التفاقات ادلولية، وجيب عىل الويبو اإ
دخال تعديالت مناس بة عىل قوانيهنا الوطنية لالس تفادة من أأوجه املرونة تكل.  ادلول الأعضاء عىل أأساس تكل النتاجئ بغية اإ

انمج معل بشأأن هذه املسأأةل ابلتوازن وأأن يتأأسس عىل هنج طويل الأجل. كام واسرتسل الوفد قائال، جيب أأن يتصف أأي بر
ماكنية حتليل العوائق والعقبات احملمتةل واليت أأوجدها النظام يف الوصول اإىل  ينبغي أأن يوفر برانمج معل جلنة الرباءات اإ

لبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف حتقيق الأدوية، مثل العوائق القانونية والهيلكية والقيود املتعلقة مبحدودية قدرات ا
زالهتا. وفامي يتعلق مبسأأةل العالقة املتبادةل بني براءات  الاس تفادة الاكمةل من أأوجه املرونة وكيفية التغلب عىل تكل القيود واإ

عداد تقارير عن تعاون الويبو ومسامه مع املشرتك هتا يف العمل الاخرتاع واحلق يف الصحة، عرب  الوفد عن رأأيه قائال، جيب اإ
ىل جلنة الرباءات ملناقش هتا. ومىض يقول، جيب عىل الويبو أأن  منظمة الصحة العاملية بشأأن موضوع الرباءات والصحة وتقدميها اإ
ىل منظمة الصحة العاملية، ل س امي يف س ياق معلية وضع  تعكس الآراء اليت توافقت علهيا ادلول الأعضاء عند تقدمي املشورة اإ

واعد واملعايري. وفامي يتعلق ابقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية، رأأي الوفد أأن الاقرتاح مل يراع اتباع هنج متوازن، بل الق
ىل املشالك من زاوية واحد القائل بأأن نظام الرباءات ميكن أأن يَُشلك ِّ عائقًا ابلنس بة  ية. كام مل يتفق الاقرتاح مع الرأأ نظر اإ

ىل الأدوية ىل اجلزء من الاقرتاح اخلاص مبسأأةل الأدوية املزورة والأدوية متدنية  للوصول اإ بأأسعار معقوةل. والتفت الوفد اإ
اجلودة، وأأكد عىل عدم وجود عالقة بني هذا املوضوع وبني موضوعات الرباءات، وابلتايل، فاإن مناقشة هذا املوضوع يف 

طار جلنة الرباءات يعد خروجًا عىل التلكيف الصادر للجن ة. واتبع الوفد الكمه قائال، تُمنح الرباءات املتعلقة ابملنتجات اإ
الصيدلنية عىل أأساس مدى استيفاهئا ملعايري الأهلية للرباءة وفقا ملا هو منصوص عليه يف القانون الوطين وليس عىل أأساس 
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ودة مضن التلكيفات الصادرة اإىل جودة وسالمة الأدوية. وأأهنىى الوفد لكمته بقوهل يدخل موضوع انتشار الأدوية متدنية اجل
 .منظمة الصحة العاملية

وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وكرر تفه ُمه لشواغل البدلان النامية والبدلان الأقل وحتدث  .012
ن دمعه للأنشطة منوًا، فضال عن التحدايت والقيود اليت تواهجها يف التصدي ملشالك الصحة العامة. ويف هذا الصدد، أأعل

ح الوفد بأأنه اكن ُملامً ابجلهود اليت بذلهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة  املالمئة اليت ميكن أأن تساعد تكل البدلان. ورص 
ىل التكنولوجيات  ، ويف ادلراسة الثالثية بعنوان "SCP/17/4التجارة العاملية، كام وردت يف الوثيقة  تعزيز الوصول اإ

ىل : الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارةروالابتاك ". وقال لقد أأبرزت ادلراسة الثالثية أأن الافتقار اإ
ىل التكنولوجيات الطبية مل يكن بسبب عامل واحد معزول عن بقية العوامل، مثل براءات الاخرتاع وغريها  ماكنية الوصول اإ اإ

، واس تخدام الأدوية، ومعقولية السعر، ترش يد الاختيارسبب عوامل أأخرى مثل الفكرية، بل اكن ب  عنارص امللكيةمن 
مداد موثوق هبا مع توفر اجلودة كعنرص أأسايس. مل يكن جمرد وجود حقوق ال نظمة الأ والمتويل املس تدام، و  صحية، ونظم اإ

أأن  لس تخدامه. وأأبرزت ادلراسة أأيضاً ملكية فكرية عىل منتج ما مانعًا لس تخدامه، كام مل يكن عدم وجود هذه احلقوق ضاماًن 
ستيعاب ارتفاع التاكليف واخملاطر والالزتامات املرتبطة هبا ميثل حتداًي أأساس يًا للس ياسة وهو ادلور لتوفري حوافز حمددة 

ول التارخيي لنظام براءات الاخرتاع، وخباصة، عند تطبيقه عىل املس تحرضات الصيدلنية. واس تطرد يقول، يعين حتقيق الوص
ىل الأدوية، دون تشجيع الابتاكر، تناقص يف قدرة التصدي لعبء مرض عاملي متطور. وذلكل، شدد الوفد عىل رضورة  اإ

، أأن يتسم أأي معل يف هذا اجملال ابلتوازن، مع مراعاة خمتلف الواهجات والعوامل ذات الصةل ابلرباءات وأأن يس تلهم الأفاكر
 .مه وفد الولايت املتحدة الأمريكيةمن الاقرتاح اذلي قدَّ  عىل سبيل املثال،

ت عنه اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. وقال، يتضمن الفصل وأأي د  .018  46وفد زمبابوي املوقف اذلي عرب 
مجيع أأوجه املرونة الرئيس ية كام وردت يف اتفاق تريبس، مبا يف ذكل الرتاخيص زمبابوي من قانون براءات الاخرتاع يف 

الاستبعاد من املوضوع القابل للحامية مبوجب براءة. وبارية واستنفاد احلقوق والاس ترياد املوازي والاس تخدام احلكويم الإج 
، ويه الرتخيص الإجباري. وأأفاد الوفد بأأن فرييكومويه ومع ذكل، وحىت ذكل التارخي، مل تُس تخدم سوى مرونة واحدة، 

جباراًي لتصنيع بعض الأدوية، مل تعد تنتج هذا ادلواء نتيجة مجموعة متنوعة من التحدايت. وحتديدًا،  رشكة ُمنحت ترخيصًا اإ
نتاج أأدوية اخلط الأول بسبب قضااي خاصة ابلقدرة عىل الاس مترار. وابلإضافة اإىل ذكل، ونظرًا لأن فرييكوم قد  فقد أأوقفت اإ

ىل لإ س بق من منظمة الصحة العاملية مل ُمنحت شهادة التأأهيل ا نتاج أأدوية اخلط الأول حرصاًي، وابلتايل، يتعني علهيا التوجه اإ
ل التاكليف املرتفعة لالنهتاء من م  نتاج أأدوية اخلط الثاين. ومل تس تطع الرشكة حتََ لإ ظمة مرة أأخرى للحصول عىل شهادة املن

جراءات التأأهل املس بق، حيث يتطلب الأمر سداد تاك قامة للخرباء املعينلياإ ني لإجراء تقيمي للمصنع. ومن مث، ف النقل والإ
خلص الوفد اإىل وجود حتدايت مرتبطة ابلس تفادة من مواطن املرونة، وابلتايل، طالب ابحلصول عىل مساعدة تقنية ورفع 

ة لتعزيز الصحة العامة، مبا يف مس توى القدرات بشأأن الكيفية اليت تمتكن هبا البدلان من حتقيق أأفضل اس تخدام لأوجه املرون
مل تدخل جمال  بيد أأهنااس تغالل أأوجه املرونة تكل املتضمنة يف الترشيعات الوطنية، الكيفية اليت تمتكن هبا احلكومة من ذكل 

جراء الفحص املوضوعي مجليع طلبات براءات الاخرتاع من قبل مكتب  التنفيذ بعد. وعالوة عىل ذكل، رص ح الوفد بعدم اإ
آاثر املل  كية الفكرية يف زمبابوي نتيجة لنقص اخلربة. ويعين هذا الأمر، املوافقة الفعلية عىل اكفة الطلبات، مما يرتتب عليه من أ

ىل  يداع طلبات للحصول عىل براءات طبية. ويف اخلتام، كرر الوفد حاجة بالده اإ خطرية عىل الصحة عندما يتعلق الأمر ابإ
 .القدرات لتعزيز فرص احلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار معقوةل للساكناس مترار املساعدة التقنية وبناء 

وفد الربازيل البياانت املقدمة من وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية والهند وابكس تان وسائر الوفود اليت أأعربت وأأي د  .019
اتحة اخلدمات SCP/16/7عن دمعها لربانمج العمل املتعلق ابلرباءات والصحة الوارد يف الوثيقة  . ومىض يقول، يعد اإ

الصحية عىل حنو شامل يف بالده من احلقوق الفردية املنصوص علهيا يف ادلس تور. واكن التحدي اذلي واهجه اجملمتع الربازييل 
ىل  ىل  411هو ضامن وصول اخلدمات الصحية اإ مليون نسمة. أأي دت الربازيل خمتلف املبادرات والإجراءات اليت هتدف اإ

حصول امجليع عىل الصحة من خالل املناقشات ادلولية. وقال الوفد يوفر القانون الربازييل، يف بعض اجلوانب، حامية  تعزيز
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ذا ما قورنت ابمحلاية املمنوحة مبوجب معاهدات متعددة الأطراف. ومع ذكل، اعرتفت الربازيل بأأمهية احلزي الس يايس  أأوسع اإ
ىل الأدوية.  املمنوح من قبل اتفاق تريبس واذلي يسمح ىل الوصول اإ لدلول الأعضاء بتنفيذ الس ياسات العامة اليت هتدف اإ

لنظام متوازن لتسهيل الابتاكر وضامن الاس تفادة من فوائد الابتاكر يف اجملمتع.  بالدهوأأعلن الوفد يف الوقت نفسه عن تأأييد 
كد عىل أأن الوصول اإىل الأدوية اكن من العنارص ومىض يقول، ل يُنظر اإىل تكل الأهداف يف الربازيل عىل أأهنا متناقضة. وأأ 

اليت هتم مجيع البدلان. كام أأعرب الوفد عن رغبته يف تذكري احلضور بأأن احلصول عىل املس تحرضات الصيدلنية اكن جزءا ل 
ناقشات يتجزأأ من مقايضة تُرمجت يف نظام الرباءات. ورأأى أأن الأمر مرتوك لدلول الأعضاء يف الويبو للمشاركة يف امل 

طار جلنة الرباءات يعد  ح بعدم موافقته عىل احلجة القائةل بأأن العمل يف اإ واس تكشاف برانمج معل حول هذا املوضوع. ورص 
واسرتسل قائال، تعكس التلكيفات اخملتلفة للك  تكرارًا للعمل املضطلع به يف هيئات الويبو الأخرى أأو غريها من املنظامت.

هيئة من هيئات الأمم املتحدة املتخصصة، وهجات نظر خمتلفة ُاعمتدت يف املناقشات. ويف هيئة من هيئات الويبو، ولك 
نتاجئ مجموعة معل اخلربة الاستشارية املعنية ابلبحوث والتمنية: متويل وتنس يق منظمة الصحة العاملية  أأظهرتالوفد  قالاخلتام، 

(CEWG-WHOبوضوح عدم احنياز الآليات احلالية لمتويل البح ،) ىل تلبية احتياجات البدلان النامية وث الصيدلنية اإ
ماكنية اعتبار هذا الأمر موضوعًا للمناقشة يف جلنة الرباءات  .املتعلقة ابلصحة. واقرتح الوفد اإ

ح  .001 وفد بيالروس بأأن جودة وفعالية النظام الصحي مل تعد قضية وطنية حبته، وأأعرب عن تأأييده ملا تقوم به جلنة ورص 
ز علهيا هنا من بني أأمور أأخرى. رك ِّ معل يف شأأن الرباءات والصحة نظرًا لأمهيته الاجامتعية والإنسانية، واليت نُ الرباءات من 

ىل التعديل التدرجيي للترشيعات الوطنية من أأجل حتقيق التوازن بني مصاحل  ومىض يقول، هتدف س ياسة بيالروس اإ
يالء اهامتم أأوثق  أأاحصاب الرباءات وامجلهور العام عن طريق الاس تفادة من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. وابلتايل، يتعني اإ

لأحاكم تكل املعاهدات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية اليت تسمح بتحقيق حامية أأكرث توازاًن لالخرتاعات: نظام يأأخذ يف 
ىل  التوجه الاجامتعي حلكومة بيالروس، اكن الاعتبار مصاحل نظم الرعاية الصحية، وكشأأن مرتبط، مصلحة الفرد. وابلنظر اإ

ىل أأمهية نظام امحلاية القانونية لنتاجئ النشاط  ىل الرعاية الصحية اجليدة أأولوية من أأولوايت احلكومة. وابلنظر اإ الوصول اإ
نشاء نظام فع ال محلاية الاخرتاعات وحتسينه ابس مترار. يس تطيع نظا م براءات العلمي، اكنت أأحد الاجتاهات لس ياسة ادلوةل اإ

اةل لنتاجئ النشاط الابتاكري. ويف الوقت نفسه، ذكر الوفد  الاخرتاع، اذلي أ نشئ منذ أأكرث من عرشين عامًا، توفري حامية فع 
أأن قانون براءات الاخرتاع ل يتضمن مجيع جوانب املرونة الواردة يف املعاهدات ادلولية يف جمال براءات الاخرتاع. وابلتايل، 

بشأأن "براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة والتصاممي  4114ديسمرب  06انون مجهورية بيالروس الصادر يف وبيامن يتضمن ق
ل أأنه ل  الصناعية" واذلي يتضمن أأحاكمًا بشأأن الرتاخيص الإجبارية واستنفاد احلقوق واحلق يف الاس تخدام السابق، اإ

اءات الاخرتاع يف جمال الصحة. فعىل سبيل املثال، مل يعكس بشلك اكف خصوصية املسائل اليت قد تنشأأ فامي يتعلق برب 
ىل  يُدرج رشط املراجعة التقيميية يف القانون. ومع الاعرتاف بأأن نظام امحلاية القانونية لالخرتاعات ميكن أأن يكون موهجًا اإ

روس مبراجعة ادلواعي الاجامتعية بصورة أأكرب، دون الانتقاص من حقوق أأاحصاب براءات الاخرتاع، فقد اضطلعت بيال
قانون الرباءات لإدراج بعض من أأوجه املرونة املرتبطة بقضية الصحة. وذلكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للمبادرات الرامية اإىل 
ذا لزم الأمر، من  ُتَمك ِّن هذه ادلراسة البدلان، اإ التحقق من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتصةل ابلصحة. ويف رأأيه، س َ

جراء تغيري  ضافة تعديالت عىل الترشيعات الوطنية هبدف حتقيق توازن سلمي بني مصاحل أأاحصاب الرباءات وامجلهوراإ  .ات واإ

لبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وكذكل البياانت اليت ل وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده وأأعرب  .000
والهند. وأأبلغ الوفد جلنة الرباءات بأأن حكومته ماضية يف العمل عىل والربازيل وابكس تان  زمبابويأأدلت هبا وفود كينيا و 

حتسني الس ياسة الوطنية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية مع الرتكزي الشديد عىل الإصالحات الصحية من أأجل التصدي 
فشال هذا اجلهد. كذكل لتحدايت الصحة اخلاصة. وقال الوفد ابءت حماولت دوائر الصناعة الصيدلنية متعددة الأطراف لإ 

أأفاد الوفد بأأهنا ليست املرة الأوىل اليت تتعرض فهيا جنوب أأفريقيا للهجوم حىت يف مواهجة احلالت املرضية املدمرة للغاية مثل 
فريوس نقص املناعة البرشية والإيدز والسل. اكن "نيلسون مانديال" من أأول املس تجيبني لهذا التحدي القانوين. وواصل 

مه قائال، وبيامن حتركت جنوب أأفريقيا يف اجتاه تعزيز املنافسة، وحتقيق تاكفؤ الفرص واعامتد س ياسة للملكية الفكرية الوفد الك
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تَُمك ِّن البالد من الاس تفادة التامة من أأوجه املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس، فهىي ما تزال يف حاجة اإىل دمع هذه 
آمر ىل تأ الوفد عىل رضورة . وشدد رشاكت املس تحرضات الصيدلنية لتقويض اجلهود اليت تبذلها اجلهود، وليست يف حاجة اإ

دانة مثل هذا الإجراء بشدة من قبل امجليع، ومن بيهنم الويبو. ولفت الأنظار اإىل رضورة قيام جلنة الرباءات مبناقشة مسأأةل  اإ
ىل تكييف قوانني الرباءات الوطنية مبا يسمح الرباءات والصحة مناقشة موضوعية، ووضع برانمج معل يساعد البدلان ع

ابلس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات وفقا لحتياجاهتا يف جمال الصحة العامة. ورأأى الوفد أأن اقرتاح 
الوفد لكمته قائال،  اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يدفع مثل هذا العمل للأمام وحيدد برانجمًا للعمل. وأأهنىى

ىل الأدوية طار التلكيفات الصادرة لها لتيسري الوصول اإ  .تضطلع الويبو، كواكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، بدور رئييس يف اإ

وفد زامبيا عن تأأييده للموقف اذلي اختذته اجملموعة الأفريقية. وشدد عىل أأمهية القضية ابلنس بة لبالده، واليت وأأعرب  .004
الإيدز وغريها من و  نتاج العقاقري اخلاصة، ول س امي الأدوية اخلاصة بفريوس نقص املناعة البرشيةلإ لتصنيعية القدرة ال متتكل 

ن هذه الأدوية ليست مثل أأي سلعة عادية. ويتطلب موضوع الصحة العامة اتباع هنج  الأمراض الأخرى ذات الصةل. وقال اإ
والاس تدامة. وميكن حتقيق ذكل من خالل تقامس املعلومات عن اخلربات الوطنية بشأأن لكي يتسم ابلتوجه العميل والتوازن 

اس تخدام أأوجه املرونة كام هو مقرتح من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية. ومىض الوفد يقول، أأظهرت التجربة 
جباراًي 4112ثال، يف عام يف بالده صعوبة تنفيذ أأوجه املرونة أأو الاس تفادة مهنا. فعىل سبيل امل  ، أأصدرت زامبيا ترخيصًا اإ

وفقا لقانون الرباءات الوطين. ومع ذكل، ونظرًا لشرتاط التوريد للسوق احمليل كأولوية أأوىل، مل تمتكن الرشكة اليت ُمنحت 
 .الرتخيص من تصنيع ادلواء

حل اخملتلفة لهؤلء املهمتني ابحلق يف وفد كولومبيا لقد تضمن احلق يف الصحة بني جنباته العديد من املصاوقال  .001
الاس تخدام التجاري لنوع معني من املعلومات الصيدلنية واحلق يف احلصول عىل مس توى معني من العالج الطيب. ومىض 

ىل امجلهور، بل  هجدًا ومالً يقول، مل ياكئف نظام الرباءات صاحب الرباءة فقط اذلي بذل  اتحة الأدوية اإ يف البحث من أأجل اإ
كأداة للكشف عن املعلومات التكنولوجية للجمهور واليت عىل أأساسها ميكن تطوير عالجات جديدة لصاحل البرشية  معل أأيضاً 

ىل العالقة القامئة بني قانون املنافسة والرباءات، واليت وردت يف ادلراسة  مجعاء. وعالوة عىل ذكل، رأأي الوفد أأمهية الإشارة اإ
ىل  الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية.الثالثية اليت أأعدهتا لك من  وعىل وجه اخلصوص، أأشار الوفد اإ

( كفاءة السوق وحرية املس هتكل يف الاختيار بني السلع 0الأهداف التالية لقانون املنافسة واليت هتدف اإىل ضامن: )
لرشاكت ومشاركهتم احلرة يف الاقتصاد الوطين بغية ( النفاذ احلر ل 4واخلدمات والتفضيل بيهنا من حيث السعر واجلودة؛ و)

غري مكبةل عىل حنو غري مالمئ مبامرسات أأو انهتااكت جتارية أأو اقتصادية ُمق ِّيدة من ذوي املراكز  ضامن سوق عادةل وشفافة و
ىل السوقاملهمينة . ولفت الوفد الأنظار . واسرتسل قائال، ميكن للعالقة بني املنافسة والابتاكر تشجيع دخول عوامل جديدة اإ

اإىل حماوةل عدد من املشاركني يف السوق، من اذلين جيمعهم هدف مشرتك يمتثل يف حتقيق أأقىص قدر من الأرابح اخلاصة، 
الإبقاء عىل املس هتلكني أأو اس امتةل مس هتلكني جدد من خالل صكوك خمتلفة، مبا يف ذكل سعر املنتج وجودته أأو حداثته، 

ىل الابتاكر. كام أأن توريد منتجات وخدمات مبتكرة، وشدد عىل أأن العامل ا لأخري واخلاص ابحلداثة هو اذلي يؤدي اإ
آخرين،  ىل التشجيع عىل انتاج سلع وخدمات أأكرث ابتاكرًا من قبل والكء أ بدوره، من قبل وكيل اقتصادي انحج، يؤدي أأيضًا اإ

لكني. وذلكل، أأوحض الوفد أأن هناك ارتباطًا وثيقًا بني نظرًا حملاولهتم زايدة حصة العمالء والتأأثري عىل تفضيالت املس هت
ىل املنافسة والابتاكر.  مزيد من املنافسة يف الأسواق. والتفت الوفد اإىل حامية الرباءات، فقد يؤدي الابتاكر يف حد ذاته اإ

آخر من املنافع الاقتصااذلي يمتتع حبقوق وقال يس تطيع صاحب الرباءة  دية املس متدة من اس تئثارية استبعاد أأي خشص أ
ماكنية احلصول عىل عائدات مرتفعة مقابل  ابتاكره خالل فرتة معينة من الزمن. وهبذه الطريقة، توفر ادلول للمخرتعني اإ

التاكليف واخملاطر العالية اليت تنطوي علهيا معلية الابتاكر، من خالل حامية تكل الاخرتاعات من التقليد. واس تطرد قائال، 
ىل تعزيز تطوير اجملمتع وحتقيق تشجع هذه الآلية  اس مترار وزايدة العمليات الابتاكرية، واليت سوف تؤدي يف هناية املطاف اإ

رفاهية أأفراده. كام رص ح الوفد أأنه يف حاةل قيام املنافسني بتسويق الاخرتاعات دون حتمل التاكليف واخملاطر اليت يتعرض لها 
ىل أأن ما ورد أأعاله ينطبق  اخملرتعون، فلن يكون هناك أأي حافز لالبتاكر وانتاج تكنولوجيات جديدة. ولفت الوفد الأنظار اإ
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الصيدلنية، وقال تتحمل رشاكت  عىل مجيع أأاحصاب الأدوار املؤثرة يف السوق. وانتقل الوفد اإىل حاةل خاصة ابملنتجات
اذلي يعملون فيه. وذلكل مفن املنتظر تمتثل يف املسامهة يف تمنية ورفاه اجملمتع املنتجات الصيدلنية مس ئولية اجامتعية 

اضطالع رشاكت املس تحرضات الصيدلنية بأأنشطهتا بطريقة شفافة، كام يتعني علهيا املسامهة يف حامية البيئة. ورأأى الوفد 
ىل املس ئولية الاجامتعية للرشاكت اكختبار ملدى املامرسات اجليدة اليت ينفذها الوالكء الاقتصاديني يف ماكنية النظر اإ  السعي اإ

اإىل حتقيق أأهدافها التجارية. وعالوة عىل ذكل، تمتثل املس ئولية الاجامتعية لرشاكت املس تحرضات الصيدلنية يف نقل معارفهم 
ىل أأنه يف  ىل اجملمتع، عندما يتعلق الأمر برباءات الاخرتاع، وضامن توفر املنتجات املبتكرة واخلالقة يف السوق. ونب ه الوفد اإ اإ

ىل الرتاخيص الإجبارية، والسامح لطرف اثلث ابس تخدام الرباءة ف وهجة نظره، وفقا لهذا،  حاةل عدم حدوث يتعني اللجوء اإ
دون موافقة صاحب الرباءة يف مقابل مبلغ من املال. ومع ذكل، أأكد الوفد، عىل أأن هذا ل يعين مضنًا رضورة تدخل ادلوةل 

خل أأراضهيا، يف اس تغالل أأو الاس تفادة من مواردها، ما مل يف حاةل سعي رشكة مس تحرضات صيدلنية فردية، تعمل دا
ىل أأن املامرسات التجارية أأو التسويقية لتكل الرشكة تشلك انهتااكً لقانون البدل املعين.  تكن هناك بعض ادللئل اليت تشري اإ

ساءة اس ت خدام للرباءة، حيث قد يؤثر واختمت الوفد لكمته قائال، يتعني عىل املرء أأل يستبق احلمك ويفرتض مقدما حدوث اإ
 .هذا احلمك املس بق عىل انهتاك مبدأأ حسن النية

وفد اجلزائر بأأن الترشيع اجلزائري قد راعى التوازن اذلي جيب أأن يكون بني مصاحل صاحب احلقوق والصاحل وأأفاد  .002
و خاص، الاس تنناءات والتقييدات بعدد من أأوجه املرونة، واليت تتضمن عىل حن 4111العام. فقد أأقَرَّ الأمر الصادر يف يوليه 

جبارية يف حاةل الصحة والتغذية والاحتياجات الأمنية الوطنية. وعالوة عىل ذكل،  صدار تراخيص اإ عىل احلقوق من خالل اإ
رص ح الوفد بتعممي تطبيق الإجراءات اخلاصة ابلرباءات يف املكتب الوطين للرباءات بنفس الطريقة يف مجيع جمالت 

صدار ترخيص  التكنولوجيا. جباري من قبل السلطة اخملتصة عندما ل يوافق صاحب الرباءة عىل اإ وميكن منح ترخيص اإ
طوعي للمنتج أأو اخلدمة اليت يقدهما. وأأكد الوفد عىل عدم وجود أأي مشلكة يف تنفيذ خمتلف أأنوا ع أأوجه املرونة حىت ذكل 

ل أأنه مل يمت حىت الآن اس تخدام الرتاخيص الوقت. وأأضاف، ابلرمغ من متزي تنفيذ الاس تنناءات والتقييد ات ابلسهوةل، اإ
ماكنية اس تخدام الرتاخيص الإجبارية يف املس تقبل، اقرتح الوفد عىل جلنة الرباءات  ىل اإ الإجبارية يف حاةل الأدوية. وابلنظر اإ

ماكنيةدراسة  طار تقدمي مساعدة قانونية لتعزيز املوارد البرشية للماكتب حىت تمتكن البدلان م اإ ن تنفيذ النصوص القانونية يف اإ
 .القوانني الوطنية بصورة أأفضل

ىل عناية خاصة يف وأأكد  .001 وفد الأرجنتني عىل الأمهية الكبرية ملسأأةل الصحة العامة مجليع ادلول، ويه مسأأةل حتتاج اإ
الأعضاء السلطة ليس فقط يف تنفيذ اتفاق تريبس. والتفت اإىل حتديد رشوط الأهلية للرباءة، وقال َمنََح اتفاق تريبس ادلول 

عالن  تعريف مفهوم الاخرتاع، ولكن أأيضاً  يف وضع متطلبات أأهلية أأخرى للرباءة. وقد تأأكدت تكل السلطة من خالل اإ
. وأأشار 4110ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، واذلي اعمتده املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف نومفرب 

ىل اعرت  ىل الأدوية بسبب براءات الاخرتاع، وأأهنا جشَّعت الوفد اإ ماكنية الوصول اإ اف أأمانة منظمة الصحة العاملية ابحامتل تأأثر اإ
ىل هناك دراسات وفرية توحض دور أأوجه املرونة يف متكني  طار اتفاق تريبس. وأأشار اإ الاس تفادة من مواطن املرونة يف اإ

حقوق امللكية الفكرية عىل الصحة من خالل اعامتد ترشيعات وأأنظمة احلكومات من خفض الأثر السليب اذلي قد تسببه 
طار اتفاق تريبس وتنفيذها استنادًا  عداد دراسة بشأأن مواطن املرونة املتاحة يف اإ مناس بة. ونتيجة ذلكل، رأأى الوفد أأمهية اإ

م من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية  .اإىل الاقرتاح املقدَّ

الياابن عن أأمهل يف تصنيع العديد من الأدوية اجلديدة، نظرًا لوجود العديد من الأمراض اليت ل يتوفر يف  وفدوأأعرب  .006
ذ شدد الوفد عىل ما يتطلبه تصنيع الأدوية اجلديدة من الكثري من الوقت  شأأهنا العالجات الفعاةل يف مجيع أأحناء العامل. واإ

اةل. وقال، هذا هو املقصود متامًا من حامية الرباءات. كام رتعني لتطوير أأدوية فع  واملوارد، أأشار برضورة منح بعض احلوافز للمخ
ناكر مساهامت نظام الرباءات يف حتسني الصحة العامة سوف مينع اس تحداث أأدوية جديدة يف  ن اإ عرب  الوفد عن رأأيه قائال، اإ

، وأأعرب عن أأمهل يف أأل يتسبب أأي معل يف تغيري املس تقبل. ويف اخلتام، أأعرب عن اعتقاده يف توازن نظام الرباءات احلايل
 .هذا التوازن واس تحداث أأوجه مرونة أأكرث
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وفد الولايت املتحدة الأمريكية، تُس تخدم أأوجه املرونة يف قانون الرباءات يف بدله لتسهيل وترسيع تسويق وقال  .002
، املعروف بشلك 0928ض مبد أأجل الرباءة قانون الأدوية البديةل. وأأضاف، أأظهر قانون املنافسة عىل أأسعار الأدوية والتعوي

آلية لمتديد -غري رمسي بقانون هاتش واكسمن، الانتفاع مبواطن املرونة للتحفزي عىل تطوير العقاقري اجلديدة من خالل توفري أ
لأمريكية أأجل الرباءة تعويضًا عن الوقت املفقود يف مراجعة طلبات تسجيل أأدوية جديدة من قبل هيئة الغذاء وادلواء ا

جراءات وتيسري املوافقة عىل الأدوية البديةل غري مسجةل امللكية بتبس يط تحدايت التصدي ل تسجيل تكل الأدوية وتشجيع  اإ
ىل أأن قانون هاتش ىل -الرباءات يف الوقت املناسب. وأأشار الوفد اإ واكسامن أأرىس هنجًا متوازاًن لأوجه املرونة اليت أأدت اإ

قامة صناعة قوية للأدوية البديةل يف الولايت املتحدة الأمريكية. وعالوة الابتاكر املس متر يف الأدوي ة اجلديدة، فضال عن اإ
)ه( دلخول سوق 420، الفقرة 11عىل ذكل، أأشاد الوفد ابلتيسريات اليت وفرها قانون الولايت املتحدة الأمريكية، الباب 

س تخدام الاخرتاعات املشموةل برباءة اخرتاع يف اختبار الأدوية الأدوية البديةل يف الولايت املتحدة الأمريكية، مما مسح اب
ىل النص التايل: "ل يعد من أأفعال  البديةل للحصول عىل موافقة هيئة الأغذية وادلواء الأمريكية. وأأشار عىل وجه اخلصوص، اإ

البيع داخل الولايت املتحدة ، أأي معل أأو اس تخدام أأو تقدمي عرض لبيع أأو عىل اخرتاع محمي مبوجب براءة اخرتاع التعدي
ىل داخل الولايت املتحدة الأم س تريادالاالأمريكية أأو  ]...[ فقط يف الاس تخدامات املعقوةل املتصةل بتطوير وتوفري  ريكيةاإ

م تصنيع أأو اس تخدام أأو بيع الأدوية أأو املنتجات البيولوجية البيطرية  ."معلومات مبوجب القانون الاحتادي اذلي ينظ 

وفد ش ييل عىل أأمهية الرباءات والاخرتاعات داخل قطاع الصحة. وأأبلغ جلنة الرباءات عن حلقة ادلراسة اليت وشدد  .008
ىل  نظمها املعهد الوطين يف سانتياغو عن امللكية الصناعية ابلشرتاك مع معاهد أأخرى ذات صةل ابلصحة العامة. والتفت اإ

مت، وقال، عىل الرمغ من تباين وهجات النظر اليت أ عرب عهنا، ميكن أأن تسهم الأنشطة املشموةل  خمتلف املقرتحات اليت قُد ِّ
حراز مزيد من التقدم يف هذه املسأأةل. كذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توفر خطط العمل  يف خمتلف خطط العمل يف اإ

ل س امي يف البدلان النامية هذه معلومات حمددة عن تنفيذ الس ياسات الصحية وعالقاهتا بأأنظمة الرباءات يف خمتلف ادلول، 
 .والبدلان الأقل منواً 

ىل أأن جلنة الرباءات ظلت لفرتة تنظر يف العالقة بني الرباءات  .009 وأأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفية اإ
 1لباير، يف والصحة، ورأأى أأنه قد حان الوقت للتفكري يف البيان اذلي أأدلت به مارجين ديكزي، املديرة التنفيذية العامة 

، وأأعرب عن اعتقاده أأن ذكل س يكون وجهيا. وذكر أأن الرشكة يف خضم منازعة مع الهند بشأأن ضبط أأسعار 4101ديسمرب 
ن  61 111دواء الرسطان، نيكسافار. وأأوحض أأن ابير حددت سعر نيكسافار يف مس توى  دولر يف الس نة يف الهند، وقال اإ

لزايم.  % كنتيجة للمنافسة مع رشكتني تنتجان 92وأأفاد أأن سعر ادلواء اخنفض بنس بة الهند ردت عن طريق منح ترخيص اإ
الأدوية اجلنيسة. وأأبرز أأن ديكرز وصفت الرتخيص الإلزايم بأأنه "رسقة موصوفة"، وأأضاف أأهنا قالت "حنن مل نطور هذا 

ذ ضبطت ادلواء من أأجل الهنود. لقد طورانه من أأجل املرىض الغربيني اذلين يس تطيعون دفع سعره" . وشدد عىل أأن ابير واإ
قصاء مجيع املرىض يف الهند  ىل أأنه من الأفضل للرشكة اإ سعر دواء خاص مبرض قاتل مثل الرسطان خلصت، حسب رأأيه، اإ

قصد حامية الصحة  –تقريبا. وأأكد املمثل أأن احلكومات جيب، لهذا السبب، أأن تمتتع ابلسلطة لكرس أأوجه احتاكر الرباءات 
ماك عالن ادلوحة لس نة وخاصة تعزيز اإ بشأأن  4110نية حصول امجليع عىل الأدوية، وهو أأحد الالزتامات اليت نص علهيا اإ

ابتفاق تريبس والصحة العامة. وأأضاف أأن مريك وعددا من رشاكت الأدوية والأهجزة الطبية الكبرية اقرتحت، أأثناء نفس 
دارة الفرتة، محةل عالقات عامة وضغط شامةل لتقويض اإصالحات الرباءا ت يف جنوب أأفريقيا. وأأفاد أأن جيليد تلقت موافقة اإ

الغذاء والأدوية الأمريكية بشأأن دواء هام ميكنه أأن يشفي من الهتاب الكبد الوابيئ الصنف ج، وأأن الرشكة قد أأعلنت نيهتا 
ىل أأن دولر ملسار العالج بأأمكهل 82 111دولر للحبة الواحدة، وما مجموعه  0 111ضبط الأسعار يف مس توى  . وأأشار اإ

، عددا 4110املشاغل املتعلقة ابلرباءات والصحة ل تعد مسأأةل خاصة ابدلول النامية، وذكر أأن رشاكت الأدوية جسلت، منذ 
دارة الغذاء والأدوية الأمريكية، وبني  أأن أأسعار أأغلب الأدوية اخلاصة ابلرسطان،  قياس يا من الأدوية اخلاصة ابلرسطان دلى اإ

ن أأكرث من عرشة أأدوية يفوق سعرها دو 61 111تفوق  ن سعر  011 111لر أأمرييك يف الس نة. وقال اإ دولر يف الس نة، واإ
دولر. وشدد عىل أأن الأطباء وسلطات التعويض واملرىض وأأرابب العمل يف  211 111بعض الأدوية الأخرى قارب 
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اتحة البدلان ذات ادلخل املرتفع صدموا لهذه الأسعار املشطة، وأأهنم أأيضا يعا نون مصاعب من أأجل ضبط التاكليف واإ
س بانيا تنظران يف اس تخدام الرتاخيص الإلزامية فامي يتعلق ماكنية احلصول عىل الأدوية. وأأفاد أأن اليوانن واإ ابلأدوية اخلاصة  اإ

ن أأملانيا والولايت املتحدة الأمريكية وبلجيكيا وكندا وفرنسا أأصدرت أأو نظابلرسطان الباهظ صدار ة المثن. وقال اإ رت يف اإ
لزامية بشأأن الرباءات املتعلقة ابلأهجزة الطبية ووسائل التشخيص الطيب. وأأكد املمثل أأنه من الرضوري أأن حتدد  تراخيص اإ
جلنة الرباءات، عند نظرها يف برانمج العمل املتعلق ابلصحة والرباءات، الأنشطة اخلصوصية الوجهية للتحدايت اليت تواهجها 

 التحدايت املرتبطة بش يخوخة الساكن وزجز املزيانية وتاكليف الرعاية الصحية املزتايدة. وذكر أأن احلكومات، مبا يف ذكل
اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية اقرتحتا سلسةل من ادلراسات والاجامتعات واملشاريع البحثية وأأنشطة املساعدة 

دارة بعض التحدايت املرتبطة بشلك مبارش ابلرباءات التقنية اليت تدمع بشلك جامعي قدرة ادلول عىل ال  تفاوض وعىل اإ
ىل أأن بعض الوفود حاولت سد الطريق أأمام أأي معل ميكنه أأن يضعف أأوجه احتاكر رشكة ادلواء  والصحة. ولفت الانتباه اإ

قتصادا متقدما. والتفت للسوق، ورأأى أأن تكل احملاوةل خطأأ يف حق البدلان النامية، وخطأأ أأيضا يف حق البدلان اليت متكل ا
ن الاقرتاح يعد أأحد أأوجه SCP/17/11اإىل الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة  (، وقال اإ

ادلفاع عن أأسوأأ أأوجه التعدي عىل نظام الرباءات يف جمال الصحة، وشدد عىل أأن احملامك الأمريكية يف حد ذاهتا، أأصدرت 
لزامية بش أأن أأربعة أأهجزة طبية عىل الأقل، ورفضت مؤخرا منح بعض الرباءات بشأأن اجلينات. وذكر أأن الكونغرس تراخيص اإ

لزامية، بشأأن  آيل للرتاخيص الإ صدار أ الأمرييك قد أأحدث، مضن قانون الرعاية الصحية ذات التلكفة املنخفضة، برانمج اإ
اقرتح املمثل أأن يمت التخيل عن اقرتاح الولايت املتحدة الرباءات غري املكشوف عهنا واملتعلقة ابلأدوية البيولوجية. و 

ىل اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية.  الأمريكية، وأأن تتفاوض الوفود بشأأن برانمج معل يستند مبدئيا اإ
ىل نظام الرباءات كأداة تفيد اجملمتع، وليس كسالح دمار شامل، يك يس   متر النظام املذكور ويزدهر. وخلص اإىل رضورة النظر اإ

وأأقر بأأن نظام الرباءات يتضمن بعض التعدايت، وأأعرب عن اعتقاده أأن الإصالحات اليت س تلطف من أأسوأأ أأوجه التعدي 
املذكورة س تكون مفيدة لنظام الرباءات، وأأوحض أأن تكل الإصالحات س تحمي رشعية ذكل النظام الرباءات ودوره يف تعزيز 

 الرفاه الاجامتعي.

وهن أأ ممثل ش بكة العامل الثالث اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية عىل الاقرتاح اذلي أأدلتا به بشأأن  .041
ىل البدء دون تأأخري يف برانمج معل  الرباءات والصحة العامة. وأأعرب عن تأأييده التام لالقرتاح املذكور ودعا ادلول الأعضاء اإ

ن  ماكنية احلصول عىل الأدوية يعد أأحد العنارص احلامسة اليت تضمن المتتع حبق الصحة. وأأفاد أأن وفقا ملا بينه الاقرتاح. وقال اإ اإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية. وأأضاف أأن منظمة الصحة العاملية  41جملس حقوق الإنسان اعمتد يف دورته  قرارا بشأأن اإ

 الأدوية الأساس ية. وأأبرز املمثل أأن القرارين وافقت أأيضا خالل ادلورة اليت خمتت مؤخرا، عىل قرار بشأأن احلصول عىل
يتضمنان بعض فقرات املنطوق اليت تشجع ادلول الأعضاء عىل اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس بشلك يضمن 

ىل تشابه ذكل مع النقاشات اليت جرت يف س ياق جدول أأعامل التمنية، ومع املداولت بشأأن  احلصول عىل الأدوية. وأأشار اإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية. الأ  ن تكل النقاشات واملداولت شددت عىل أأمهية مسأأةل اإ هداف الإمنائية املس تدامة، وقال اإ

ذا مل يكن من املمكن احلصول عىل الأدوية بأأسعار  ورأأى أأن اجلهود العاملية املتعلقة ابلتغطية الصحية العاملية س تذهب سدى اإ
نتاج احمليل والرشاءات معقوةل. وذكر أأن احلصول عىل الأدوي ة بأأسعار معقوةل يعمتد عىل العديد من العوامل من سبيل الإ

ن حقوق الرباءات ميكهنا من هجة أأخرى أأن تلعب دورا مضادا عرب احلد من  العامة وفعالية التوزيع وغريها، واس تدرك قائال اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء ل تمتت ل حبزي ضيق يف جمال الس ياسة العامة، عندما املنافسة يف سوق الأدوية. ولفت الانتباه اإ ع اإ

ماكنية احلصول عىل ادلواء، وأأقر بأأن الأمر خيتلف فامي يتعلق ابلعوامل  تتناول ابلنظر احلواجز اليت تسبهبا الرباءات أأمام اإ
ويبو مكنظمة تعزز الأخرى. وأأعرب عن اعتقاده أأن الوقت قد حان يك متيض الويبو قدما يف هذه املسأأةل. وأأكد أأن مصداقية ال

ذا مل تقم املنظمة بذكل. وأأبرز أأن عددا مزتايدا من البدلان بدأأت يف اختاذ التدابري  احلق يف الصحة س يكون عىل احملك اإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية، وأأفاد أأن  ىل احتياجات اإ لتعديل قوانيهنا الوطنية وحتسني نطاق مواطن املرونة يك تس تجيب اإ

 تدة اجلنس يات ومنظامهتا تضع العصا يف زجةل اجلهود اليت تقوم هبا البدلان املذكورة. ورأأى أأن الترسيبارشاكت الأدوية متعد
اليت نقلهتا وسائل الإعالم يف جنوب أأفريقيا بينت أأن رشاكت الأدوية ضافرت هجودها لإطالق محةل ضد اجلهود الرشعية اليت 
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ىل التقارير الصحفية الأخرية الواردة من الهند تبذلها حكومة جنوب أأفريقيا ملعاجلة املشاغل املتع لقة ابلصحة العامة. والتفت اإ
ن تكل التقارير تبني اس تخفاف رشاكت الأدوية مبسأأةل  خبصوص البيان اذلي أأدلت به املديرة التنفيذية لرشكة ابير، وقال اإ

ىل أأن املنظمة الأمريكية  ، مجموعات 4101ملنتجي الأدوية شلكت، يف ضامن احلصول عىل الأدوية يف ادلول النامية. وأأشار اإ
حداث ضغط س يايس عىل الهند ضد اس تخدام مواطن  ضغط مشاهبة، للضغط عىل القادة الس ياس يني الأمريكيني من أأجل اإ
ىل فتح حتقيق ضد مصنعي الأدوية اجلنيسة يف الهند من  املرونة يف اتفاق تريبس. وأأبرز أأن مجموعات الضغط املذكورة أأدت اإ

ىل عدم طرف جلن ة التجارة ادلولية، ويه هيئة حكومية يف الولايت املتحدة الأمريكية. ودعا ممثل الش بكة املدير العام للويبو اإ
عاقة اس تخدام مواطن املرونة  ىل اإ ىل قطع التواصل مع رشاكت الأدوية ومنظامهتا اليت شاركت يف اجلهود الهادفة اإ التواصل أأو اإ

ء أأن تندد ابجلهود اليت تبذلها رشاكت الأدوية لتقويض اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق املذكورة. وطلب من ادلول الأعضا
ىل معرفة القيود اليت حتول  ل املداولت اإ تريبس واس تخفاف تكل الرشاكت ابحلقوق الإنسانية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتوص 

ماكنية قوانيهنونة، بشلك انجع وفعال، يف دون اس تخدام البدلان النامية ملواطن املر  ا املتعلقة ابلرباءات، من أأجل ضامن اإ
ن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تضع احصة الشعوب قبل الأرابح.  احلصول عىل الأدوية. وخمت قائال اإ

ورحبت ممثةل أأطباء بدون حدود ابلنقاش املتعلق ابلرباءات والصحة، ورأأت أأن ذكل يتيح فرصة يك تتبادل البدلان  .040
جتارهبا يف اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق الرتيبس وتعزيز الصحة العامة. وعربت عن قلقها بسبب تباطؤ الويبو يف تقدمي 

ىل البدلان، من أأجل أأن ت  صالهحا، عرب اس تخدام مواطن املساعدة التقنية اإ متكن تكل البدلان من وضع قوانني الرباءات واإ
زاء تواصل التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية لتحقيق  املرونة املتعلقة ابلصحة العامة. وأأضافت أأن املنظمة لزالت قلقة اإ

ن الأحداث الأخرية يف جنوب التوازن يف قوانيهنا الوطنية بني امللكية الفكرية والصحة العامة واحلصول  عىل الأدوية. وقالت اإ
أأفريقيا أأثبتت رغبة رشاكت الأدوية متعددة اجلنس يات يف تقويض مسار اإصالح قانون الرباءات، وأأكدت أأنه ينبغي عىل 

املسارات، ورأأت أأن املسار املذكور رشعي، وس يؤدي اإىل حتسني املنافسة مع الأدوية النوع من الويبو أأن تدمع ذكل 
آخر يف العامل، ا ىل أأن وابيئ الأيدز والسل اليذين تواهجهام جنوب أأفريقيا حاليا، يفوقان حدة أأي وابء أ جلنيسة. وأأشارت اإ

مرة يف البدلان اليت ل تشهد منافسة قوية من الأدوية اجلنيسة، مقارنة مع غريها  11وأأفادت أأن أأسعار الأدوية قد تتضاعف 
يد اليذين عربت عهنام العديد من البدلان جتاه جنوب أأفريقيا، خالل النقاشات اليت تناولت من البدلان. ونوه ابلتضامن والتأأي 

ما مت الكشف عنه أأثناء اجامتع اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، وشدد عىل أأن ادلورة احلالية للجنة الرباءات، بشأأن 
لهيا جنوب أأفريقيا، من وهجة نظر تقنية.الرباءات والصحة، تعد حمفال مناس با لتناول املسائل اليت تط ودعت املمثةل  رقت اإ

ىل قيام الويبو ابدلور املناسب من أأجل دمع اإصالح قانون الرباءات اذلي ميكن  ىل أأن تدرك احلاجة امللحة اإ ادلول الأعضاء اإ
وسة يك تعمتد الاقرتاح اذلي أأن حيسن الصحة العامة. وحث ت ممثةل أأطباء بدون حدود جلنة الرباءات عىل اختاذ اخلطوات امللم

، وعىل وضع خطة تنفيذ واحضة. ورأأت املمثةل أأن الاقرتاح SCP/16/7أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية يف الوثيقة 
يرمس اخلطوط العريضة لالحتياجات التقنية للبدلان النامية، وخريطة الطريق الالزمة لتطبيق قدرات الويبو التقنية يف جمال 

دراج احللول التقنية يف أأنظمة الرباءات دمع البدل ماكنية احلصول عىل الأدوية، واإ ان من أأجل فهم الأثر السليب للرباءات عىل اإ
ىل التعاون مع منظمة الصحة العاملية لتنفيذ  الوطنية اخلاصة هبا للتخفيف من وطأأة تكل التأأثريات. وأأكدت حاجة الويبو اإ

جيابية الاسرتاتيجية العاملية وخطة العمل املت ن الاقرتاح يعد خطوة اإ علقة ابلصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية، وقالت اإ
ىل تعزيز تبادل املعلومات  حنو حتقيق ولية الويبو. ودعت منظمة أأطباء بدون حدود ادلول الأعضاء من البدلان النامية اإ

 تعزز الصحة العامة. وحثت ممثةل أأطباء بدون حدود واملساعدة التقنية فامي بيهنا، يف س ياق اإصالحات قانون الرباءات اليت
الأمانة عىل تسهيل التبادلت املذكورة، ابعتبارها امتدادا للنشاط التشاريك اذلي بدأأت اللجنة القيام به. وأأفادت أأن عددا 

ة املتعلقة هبامش من املسارات الإصالحية لقانون الرباءات يف الس نوات الأخرية، عكست النقاشات وقرارات الس ياسة العام
التقاطع بني امللكية الفكرية والصحة العامة واحلصول عىل الأدوية، ورأأت أأن الربازيل والهند تعدان مثال ذلكل. واس تدرك 
ىل قدرة الفحص  ن تكل اجلهود تتباين من هجة أأخرى بشلك كبري عن اجلهود اليت تبذلها جنوب أأفريقيا اليت تفتقر اإ قائال اإ

ىل منح ما يقارب املوضوعي، وأأفاد  لوحدها، دون  4118براءة متعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية يف  4 111أأن ذكل أأدى اإ
براءة خالل فرتة  421القيام بتقيمي مناسب جلودة طلبات الرباءات. وبينت أأن الربازيل، عىل عكس ذكل، مل متنح سوى 
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ماكنية الت 4118الس نوات امخلس اليت س بقت  خفيف، نسبيا، من التباين بني تكل التجارب عرب . وأأعربت عن اعتقادها اإ
تشجيع احلكومات عىل مزيد العمل بشلك لصيق مع بعضها البعض، من أأجل ضامن أأن املامرسات اليت تعمتد يه املامرسات 
الأفضل. وشددت عىل رضورة العمل عىل توزيع املشاغل املتعلقة ابلصحة العامة بشلك متسق عىل امتداد بنود جدول 

ن  أأعامل ىل تعريف جودة الرباءات اذلي تناولته الوفود ابلنقاش، وقالت اإ اليت تنظر فهيا جلنة الرباءات حاليا. والتفتت املمثةل اإ
مل أأكرث من مرة قد حتد من بشلك كبري من تعالتعريف املذكور يتسم ابلغموض وليس موحدا. وأأضافت أأن الرباءات اليت تس  

ماكنية احلصول عىل الأدوية وقد تؤد ىل تثبيط الابتاكر، خاصة فامي يتعلق بتطوير تشكيالت اجلرعة احملددة أأو غريها من اإ ي اإ
الرتكيبات الأخرى للمس تحرضات الطبية، واليت قد تكون مفيدة عندما ل تتوفر املوارد بشلك اكف. ورأأت أأن التعرف عىل 

جيابية حنو معايري الأهلية للحامية مبوجب الرباءة واملفيدة للصحة العامة، يف قوانني  الرباءات الوطنية ميكن أأن يكون خطوة اإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية. وشددت عىل أأن أأي نقاش بشأأن أأنظمة الطعن يف الرباءات، وبشأأن  تعزيز الابتاكر واإ
ىل أأن هذا الت دراج الاعتبارات املتعلقة ابلصحة العامة. ولفتت الانتباه اإ حليل قد الاس تنناءات والتقييدات، جيب أأن يضمن اإ

، وعربت عن اعتقادها أأن اللجنة اكن جيب أأن تدرج منذ زمن طويل املنقيضأأجري يف العديد من املرات خالل العقد 
ن عدم قيام اللجنة بذكل يعين أأن تكل النقاشات لن تعكس  وهجات النظر املذكورة يف معلها الراهن واملقبل. وقالت اإ

 مية.التحدايت والوقائع اليت تواجه البدلان النا

وأأعلمت الأمانة اللجنة أأنه تبعا للقرار الصادر عن جلنة الرباءات يف دورهتا التاسعة عرشة، س يكون ملخص اجللسة  .044
 التشاركية بشأأن اس تخدام البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املتعلقة ابلصحة، قبل هناية ادلورة العرشين للجنة.

 مستشاري الرباءات ومولكهيمبني من جدول الأعامل: رسية التصالت  9البند 

 .SCP/20/9قدمت الأمانة الوثيقة  .041

عدادها الوثيقة ابمس وحتدث وفد امجلهورية التش يكية  .042 مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأمانة عىل اإ
SCP/20/9 هنا تتضمن مجموعة القوانني واملامرسات املرتبطة ابلتجارب املتعلقة مبسأأةل رسية التصالت بني مستشاري ، وقال اإ

ونوه ابلعرض املثري لالهامتم اذلي قدمته الأمانة هبذا الشأأن. وأأعرب عن اهامتمه الشديد مبواصةل النقاش،  الرباءات ومولكهيم،
ط بشلك لصيق للحدود املرتبطة ابملسأأةل. ورأأى أأن النقاش ل يزال رضوراي وأأوحض أأنه مرتب خاصة فامي يتعلق ابجلوانب العابرة

ىل املقارابت اخملتلفة اليت اعمتدهتا القوانني الوطنية يف ادلول الأعضاء واحللول  جبودة نظام الرباءات ادلويل. ولفت الانتباه اإ
بعض املبادئ واملبادئ التوجهيية غري امللزمة اليت تتناول املوضوع العملية اخملتلفة، وعرب عن اعتقاده املتواصل أأن تطوير 

ن  ن اجملموعة ترى أأن مقاربة القوانني املرنة س تكون مناس بة ومفيدة، وقال اإ املذكور، س تكون حال مناس با للميض قدما. وقال اإ
ىل تعديل الترشيعات الوطنية أأو تغي ري الأنظمة القضائية. وخلص اإىل تكل املقاربة س تكون مفيدة وس تحول دون الاضطرار اإ

 أأن تكل املقاربة س تكون حسب رأأيه مفيدة للجميع، وأأبرز أأهنا س تكون مقبوةل دلى مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.

نه ل يزال عىل نفس املوقف اذلي عرب عنه  .041 وأأكد وفد الهند موقفه من مسأأةل حصانة الاستشارة القانونية، وقال اإ
ىل أأن قانون الرباءات يف الهند لس نة  خالل ادلورات املاضية. ل يتضمن أأية مادة تشرتط أأن يكون والكء  0921وأأشار اإ

الرباءات من خرجيي العلوم. وأأعرب عن رغبته يف التذكري بأأن اتفاقية ابريس واتفاق الرتيبس ل ينصان بدورهام عىل تكل 
الاستشارة القانونية تس تدعي مواءمة اس تنناءات احلصانة. ورأأى أأن املسأأةل تعد موضوعية، وأأوحض أأن مواءمة حصانة 

ن مل يكونوا من احلاصلني  الكشف. وذكر أأن خرجيي العلوم والهندسة يف الهند قد يكونون أأهال للعمل كوالكء براءات، حىت واإ
ثبات الهندي جراءات الكشف مبوجب قانون الإ . واس تدرك عىل شهادة يف القانون. وأأبرز أأن احملامني يمتتعون ابمحلاية من اإ

ن  . وأأضاف أأن ذكل الهندي للقانون وفقاول يندرج مضن امحلاية املذكورة  علمية، خلفية ذو خشص الرباءات وكيلقائال اإ
الكشف قد يساعد احملمكة عىل حتديد القرار الهنايئ بشأأن املسائل املوضوعية من سبيل اجلدة والنشاط الابتاكري، وأأقر أأن 
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قد ترض بنظام الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأن أأي حماوةل ملواءمة اجلوانب العابرة للحدود لهذه حصانة الاستشارة القانونية 
 املسأأةل لن يتالءم مع وهجة نظر الوفد.

عداد الوثيقة  .046 . ورأأى أأن الوثيقة تقدم SCP/20/9وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ
. وأأضاف أأن مستشاري الرباءات ومولكهيمامرسات والتجارب املتعلقة برسية التصالت بني معلومات مفيدة بشأأن القوانني وامل

املعلومات اليت وردت يف الوثيقة أأثبتت قميهتا عندما مت النظر يف القوانني واملامرسات اليت تعكس الظروف الوطنية يف ادلول 
اتحهتا يف الأعضاء. وأأعرب عن اعتقاده أأن تكل املعلومات ينبغي أأن تنرش ب  شلك فعال، واقرتح أأن يكون ذكل من خالل اإ

ليه واس تخدامه، من سبيل ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الالكرتوين. وبني أأن التحديثات ادلورية،  نسق يسهل النفاذ اإ
تنفيذ تكل اجلهود،  مبا يف ذكل التعليقات املتعلقة ابلقضااي املنشورة أأمام احملامك، س تعزز قمية تكل املعلومات. وأأضاف أأنه ميكن

عن طريق عقد ندوة جتمع بني املس تخدمني اذلي اكتس بوا جتارب معلية جديرة ابذلكر. وشدد عىل أأمهية الاعرتاف بأأن 
ن عدم الاعرتاف هبا قد يعقد بيئة الأعامل  حدى املسائل العابرة للحدود، وقال اإ حصانة الاستشارة القانونية الأجنبية تعد اإ

ستامثرات الهامة. وأأبرز أأنه ميكن مجليع البدلان، بغض النظر عن مس توى تقدهما، حتقيق بعض وقد حيول دون جذب الا
املصداقية واملوثوقية واليقني املرتبطة ببيئة الأعامل. الفوائد من خالل مزيد التعاون ملعاجلة املشلكة املذكورة، عن طريق تعزيز 

ن جلنة وأأعرب عن تأأييد اجملموعة ابء للعمل الإضايف بشأأن امل  جياد حلول عىل الصعيد العاملي. وقال اإ سأأةل املذكورة، واقرتح اإ
ىل أأن النظر أأكرث يف اخلطوط التوجهيية املرنة أأو أأي مقاربة قانونية  الرباءات يه احملفل املناسب ملواصةل تناول املسأأةل. ودعا اإ

ىل املعايري ادلنيا غري امللزمة، وأأكد أأن ذكل س يكون  أأحد احللول املمكنة. وذكر أأن لك بدل ميكنه أأن يعمتد مرنة أأخرى، تستند اإ
ىل أأن املقاربة املذكورة س تكون مناس بة.  تدابريه اخلاصة، وأأن يأأخذ بعني الاعتبار وضعيته القانونية اخلصوصية، وخلص اإ

عداد الاجامتعات والورقات البحثية مضن  .042 مانة عىل معلها املتواصل من أأجل اإ جلنة وعرب وفد المنسا عن شكره للأ
عداد الوثيقة  والوثيقة امللخصة املرتبطة هبا. وشدد عىل أأمهية أأن تكون  SCP/20/9الرباءات. ونوه بشلك خاص ابإ

ىل أأمهية  مستشاري الرباءات ومولكهيمالتصالت بني  حرة ورصحية يك يكون مضمون طلبات الرباءات واحضا، ابلإضافة اإ
يف مجيع أأحناء العامل. ورأأى أأن ذكل احصيح بغض النظر عن وضع البدل،  ذكل لدلعاوى القضائية املرفوعة ضد الاخرتاعات
ن املسأأةل وجهية للك البدلان املتقدمة و  النامية والبدلان الأقل منوا. وأأكد الوفد أأن أأغلب طلبات الرباءات البدلان وقال اإ

نه يسعى اإىل ضامن أأن تمتتع الاستشارا ت اليت قدمت اإىل مولك يف اخلارج الأسرتالية وردت من خارج أأسرتاليا، وأأفاد فاإ
ىل أأسرتاليا. وأأوحض أأن الوضع قبل تعديل القانون  ن ذكل سيشجع عىل اس ترياد التكنولوجيا اإ ابحلصانة داخل أأسرتاليا، وقال اإ

ذ مل تكن املعلومات اليت تمتتع ابحلصانة واليت انقشها  تع ابحلصانة يف اخلارج تمت  مستشارو الرباءات مع مولكهيماكن خمتلفا متاما، اإ
داخل أأسرتاليا، ومل تكن احلقوق املوضوعية للمولكني تتلقى معامةل عادةل داخل حدود أأسرتاليا. وأأبرز أأن أأسرتاليا قد نفذت يف 

، بغرض تصحيح تكل الوضعية، ترشيعا ينص عىل حصانة واحضة وحمددة تشمل التصالت مع والكء الرباءات 4101أأبريل 
اءات يف خارج أأسرتاليا. ورأأى الوفد أأن الترشيع اجلديد س يؤدي اإىل حتديد مواصفات الرباءات واملستشارين يف جمال الرب 

ىل أأوجه كشف رصحي وحر حيتاهجا املولكون أأثناء  ىل تعزيز اليقني املتعلق بصالحية تكل الرباءات، وأأيضا اإ بشلك أأفضل واإ
نون الرباءات، واليت تنص عىل أأن التصالت اليت جترى ( املعدةل من قا4)411وقرأأ الوفد الفقرة التصالت مع مستشارهيم. 

ىل مولكه، تمتتع ابحلصانة بنفس الشلك ويف  ويكون سبهبا الرئييس تقدمي وكيل براءات مسجل لالستشارة يف جمال الرباءات اإ
ساسا. وأأشار الوفد نفس املدى، كام لو اكنت التصالت بني حمام قانوين مسجل ومولكه هبدف تقدمي الاستشارة القانونية، أأ 

ىل فقرة أأخرى  ىل أأن القانون نص عىل فقرة مماثةل بشأأن الواثئق اليت أأعدت خالل تقدمي الاستشارة القانونية، ابلإضافة اإ اإ
تنص عىل تعريف وكيل الرباءات املسجل. ورأأى أأن الترشيع املذكور ليس معقدا بشلك خاص، وأأنه يعد أأساسا ميكن أأن 

ص عىل حصانة الاستشارة القانونية يف أأي وضعية معينة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متيض اللجنة تنتفع منه احملمكة يك تن
احلفاظ عىل قدما يف هذه املسأأةل. وشدد عىل أأن حامية رسية التصالت املتعلقة ابلستشارة املهنية يف جمال امللكية الفكرية، و 

ىل أأن مشرتاك يرسي دلى الأمم الع اً تكل الرسية، تعد مبدء امةل بنظام القانون املدين أأو القانون العام عىل حد سواء. وأأشار اإ
مشالك نقص امحلاية أأو انعداهما مازالت قامئة من هجة أأخرى، وأأبرز أأن بعض الترشيعات ل تنص عىل امحلاية املذكورة. وأأفاد 
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ىل املبدأأ املذكور حل املشالك املتعلقة حبصانة الاستشارة  القانونية عن طريق شلك من أأشاكل التفاق بني أأنه ميكن استنادا اإ
الأمم عىل الاعرتاف املتبادل برسية الاستشارة القانونية. وأأضاف أأنه جيب قبل اقرتاح ذكل التفاق، أأن جتري الأمانة دراسة 

 أأنظمهتا أأخرى أأو جتمع املعلومات، يك تعمل من ادلول الأعضاء عن التقييدات واملصاعب اليت قد تواهجها تكل ادلول يف
 القضائية اخلصوصية، فامي يتعلق ابلتنصيص عىل احلصانة املتبادةل لالستشارة القانونية.

وعىل الوثيقة اليت أأعدهتا بشأأن املوضوع. وأأقر ابلتنوع اذلي تمتزي  اذلي قدمته وشكر وفد ابكس تان الأمانة عىل العرض .048
الاستشارة القانونية يس مت ابحلساس ية. وشدد عىل الاختالف أأن موضوع حصانة ة لدلول الأعضاء، وأأكد طنيبه القوانني الو 

الكبري بني القوانني الوطنية، وأأفاد أأهنا تمتزي بضعف التناسق بني مدى امحلاية اليت تنص علهيا تكل القوانني، والآراء اخملتلفة 
ىل التنوع بشأأن مدى الاعرتاف حبصانة الاستشارة القانونية ونطاقها، سواء عىل الصعيد احمليل أأو ا دلويل. ولفت الانتباه اإ

حىت مستشاري امللكية الفكرية، اذلين قد ل  الكبري يف أأشاكل تطبيق احلصانة املذكورة، فتشمل حسب احلالت احملامني أأو
يكونون ابلرضورة والكء قانونيني. وبني أأن ما يزيد يف تعقيد املسأأةل هو أأهنا ترد مضن نطاق القانون اخلاص وترتيبات 

مات املهنية. ورأأى أأن املسأأةل اليت يعكسها املوضوع ليست تقنية حبتة، بل قانونية أأيضا. وشدد عىل احلاجة الشديدة اخلد
ضافية عن الآاثر السلبية ملواءمة املعايري القانونية بشأأن حصانة الاستشارة القانونية. وأأعرب يف اخلتام عن  للقيام بدراسات اإ

 املعلومات طاملا أأهنا ل تتعارض مع الترشيعات الوطنية لدلول الأعضاء. دمعه للمشاركة الإجيابية ولتبادل

عدادها الوثيقة  .049  يطلق علهيم امس. وأأفاد أأن مستشاري الرباءات يف كينيا SCP/20/9وشكر وفد كينيا الأمانة عىل اإ
واطنا كينيا وأأن ميارس والكء الرباءات، وأأضاف أأنه يشرتط يف الشخص يك ميارس نشاط وكيل براءات يف بدله، أأن يكون م

ن ذكل  نشاطه ويقمي يف كينيا. وذكر أأنه ميكن أأن يكون الشخص املعين حماميا أأو عاملا أأو خشصا ذو خلفية تقنية. ومىض قائال اإ
ىل أأنه مازال غري  يعين أأنه ل حيق ملستشاري الرباءات أأو والكء الرباءات الأجانب ممارسة هذا النشاط يف كينيا. وخلص اإ

 ن هذه النقاشات س تكون مشجعة يف جلنة الرباءات.مقتنع بأأ 

وأأعرب وفد اجلبل الأسود عن دمعه الاكمل للبيان اذلي أأدلت به امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة أأورواب  .011
برة ، وخاصة فامي يتعلق ابجلوانب العامستشاري الرباءات ومولكهيمالوسطى والبلقان. وشدد عىل أأمهية رسية التصالت بني 

ن اخلطوط التوجهيية أأو املبادئ غري امللزمة س تكون الاجتاه الصحيح للعمل املقبل بشأأن تكل املسأأةل، دون  للحدود. وقال اإ
ىل تغيري قوانني الرباءات الوطنية يف البدلان الأعضاء املعنية.  احلاجة اإ

جتميع القوانني واملامرسات املتعلقة  وحتدث وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وشكر الأمانة عىل .010
، وعىل العرض املصاحب لها. SCP/20/9، اليت وردت يف الوثيقة مستشاري الرباءات ومولكهيمبرسية التصالت بني 

 تالتصال برسية واملتعلقة اخملتلفة الراهنة الأنظمة بني الالتقاء نقاط الأعضاء بأأن ودوهل الأورويب وأأعرب عن اقتناع الاحتاد
 النظر بغض الرباءات، نظام ملس تخديم مفيدة س يكون الويبو يف الأعضاء ادلول بني فامي مستشاري الرباءات ومولكهيم بني
آليات يف للنظر حان قد الوقت ورأأى أأن .البدلان من بدل لك يف التمنية مس توى عن قرار ملموسة أ الاستشارات  حبصانة لالإ

ىل احلاجة هبدف جتنب ملزم، غري قانون يف النظر الوفد واقرتح. الأجانب الرباءات اليت يقدهما مستشارو  الترشيعات تعديل اإ
 عىل تطبيقها ميكن بعض املبادئ اليت الأعضاء ادلول الوطنية، وأأوحض أأنه ميكن أأن تعمتد القضائية الأنظمة تغيري أأو الوطنية
ىل اتباع مقاربة بناءة، وخاصة مهنا  الصعيد نه ليست دلهيا أأية أأحاكم بشأأن الوطين. ودعا الوفود اإ وفود البدلان اليت قالت اإ

 رسية التصالت ورصحت أأن أأية حماوةل لوضع املعايري ادلنيا س تقوض القوانني الوطنية.

مانة عىل العمل الشامل اذلي قامت به لإعداد الوثيقة الإخبارية  .014 ، SCP/20/9وأأعرب وفد الياابن عن شكره للأ
أأعمل جلنة الرباءات بأأن اللجنة الفرعية لنظام مستشاري الرباءات يف الياابن، قد انقشت مسأأةل وعىل العرض اذلي قدمته. و 

ن اللجنة الفرعية املذكورة أأكدت رضورة التفاوض عىل الصعيد ادلويل كأساس للميض  حصانة الاستشارة القانونية، وقال اإ
وبني أأن التدابري الوطنية املعنية ليست فعاةل عىل الصعيد ، SCP/20/9قدما يف هذه املسأأةل. وأأيد الوفد ما ورد يف الوثيقة 
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العاملي، خاصة يف البدلان اليت ل تعرتف بتاات حبصانة الاستشارة القانونية ملستشاري الرباءات اذلين ميارسون معلهم خارج 
ىل معايري  دنيا غري ملزمة، اكإحدى املقارابت البدل املعين. وأأكد رضورة أأن تنظر الويبو يف مقاربة القانون املرن اليت تستند اإ

القابةل لالس مترار واليت متكن من الإقرار حبصانة الاستشارة القانونية، عىل الصعيد العاملي، من طرف السلطات القضائية. 
حداث الصفحة اخملصصة عىل موقع  وأأعرب عن مساندته للموقف اذلي اختذته اجملموعة ابء بشأأن هذه املسأأةل، وأأيد بشدة اإ

 بو الالكرتوين، وعقد الندوة املتوقعة.الوي 

. وأأعرب عن SCP/20/9وشكر وفد كندا الأمانة عىل العمل اذلي قامت به لتجميع املعلومات الواردة يف الوثيقة  .011
اعتقاده أأنه من الرضوري أأن تتعمق الأمانة يف التفاصيل املتعلقة مبدى انتشار املشالك اليت يسبهبا غياب احلصانة 

ن ادلراسات لالستشارات ال يت يقدهما الوالكء من غري احملامني وحبدة تكل املشالك، وأأن تبني تفاصيل احللول املتاحة. وقال اإ
اليت أأعدهتا الأمانة قدمت أأمثةل عن احلالت الواحضة واملعقوةل اليت سبب فهيا غياب احلصانة بعض املشالك. وأأفاد أأنه 

ىل أأي مدى اكنت املشالك ىل س يكون من املفيد دراسة اإ  اليت سبهبا غياب احلصانة نظامية ومنترشة. والتفت الوفد اإ
املعلومات اليت مجعت من ادلول الأعضاء بشأأن جتارهبا املتعلقة ابملسأأةل املذكورة، وخاصة املعلومات املرتبطة ابلفائدة اليت 

، وأأبرز أأن ذكل النشاط قد يكون جنهتا البدلان من خالل تغيري نظام قوانيهنا والتنصيص عىل حصانة الاستشارة القانونية
 مفيدا.

عداد الوثيقة اوأأعرب وفد ز  .012 مانة عىل اإ ، وذكر أأن مسأأةل حصانة الاستشارة القانونية SCP/20/9مبيا عن شكره للأ
مماريس القانون اذلي حيدد من هل احلق يف ممارسة القانون، وحيدد الامتيازات والتقييدات واجلرامئ يف بدله ختضع لقانون 

طة ابملهنة. وأأضاف أأن قانون العاملني يف القانون ينص عىل من ميكن أأن يكون أأهال ملامرسة نشاط وكيل الرباءات، املرتب
ووظائفهم ومؤهالهتم وامتيازاهتم وحقوقهم. وأأكد أأن أأي خشص يريد أأن يصبح وكيل براءات أأو حمايم براءات جيب أأن يكون 

انون. ورأأى أأنه ل ينبغي، عىل ضوء ذكل، أأن يطبق أأي نظام عاملي عىل مقامي يف زمبيا ومسجال طبقا لقانون مماريس الق
ىل اختالف املقارابت املتعلقة ابملسأأةل املذكورة،  مسأأةل التصالت العابرة للحدود بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. وأأشار اإ

نه ينبغي النظر يف اجلانب العابر للحدود ب طريقة نقدية ومشولية للغاية. وخلص اإىل حسب اختالف الأنظمة القضائية، وقال اإ
ضافية.  أأن وضع املعايري هبذا الشأأن يتطلب دراسة اإ

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن اعتقاد اجملموعة أأن مسأأةل حصانة الاستشارة القانونية  .011
ن املسأأةل ل تندرج ابلتايل مضن ولية الويبو. وأأشار  تندرج مضن اختصاص القانون اخلاص وترتيبات اخلدمات املهنية، وقال اإ

ىل قانون الإثبات، وأأهنا ل تعد مسأأةل موضوعية مضن قانون  ىل أأن مسأأةل احلصانة القانونية ختضع يف العديد من البدلان اإ اإ
 الرباءات. وشدد عىل حق لك دوةل عضو يف تقرير كيفية تعاملها مع تكل املسأأةل يف قوانيهنا الوطنية.

قانوين، يف املسائل العابرة للحدود املتعلقة وذكر وفد غواتاميل أأن الترشيع يف بدله ينص عىل رضورة أأن يكون املمثل ال .016
ن املادة  ىل القانون املهين للمحامني يف غواتاميل. وقال اإ  1ابمللكية الفكرية، مواطنا غواتامييل. وأأبرز أأن املسأأةل ختضع ابلتايل اإ

تنص عىل أأن الرس املهين يبقى قامئا، وعىل أأنه من حق احملايم ومن واجبه جتاه املولك أأن حيافظ عىل من القانون املذكور 
ىل أأن ينص الترشيع املتعلق ابلرباءات  الرس املهين أأمام القضاة والسلطات الأخرى، بعد انهتاء خدماته. وأأكد الوفد احلاجة اإ

ىل مادة بشأأن رسية   املعلومات الواردة يف طلبات الرباءات.عىل مثل تكل املادة، ابلإضافة اإ

ن مسأأةل  SCP/20/9وهنأأ وفد سويرسا الأمانة عىل الوثيقة  .012 اليت أأعدهتا، وشكرها عىل تكل الوثيقة الشامةل، وقال اإ
هيا. حصانة الاستشارة القانونية تؤثر عىل مماريس الرباءات وعىل احملامك يف مجيع أأحناء العامل، وشدد عىل رضورة متابعة النظر ف
ىل التدابري اليت اقرتحهتا اجملموعة ابء، وأأوحض أأن  وأأفاد أأن التوصية غري امللزمة ميكن أأن تكون اخلطوة املقبةل ابلإضافة اإ

التوصية ستتضمن التعاريف العامة للمصطلحات الرئيس ية من سبيل مستشار الرباءات واملعلومات احملمية مبوجب احلصانة 
ى أأن التعاريف الواردة يف القانون املرن وغري امللزم ميكن أأن تشلك نقطة مشرتكة تنطلق مهنا واملعيار الأدىن للحصانة. ورأأ 
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النقاشات الشامةل املقبةل حول حصانة الاستشارة القانونية، وبني أأن تكل التعاريف لن تس تلزم تعديل أأية قوانني أأو أأنظمة 
 قضائية وطنية، همام اكن نوعها.

مانة عىل الوثيقة اليت أأعدهتا عن رسية التصالت بني وعرب وفد بيالروس عن شكره ل .018 مستشاري الرباءات لأ
ىل التنوع اذلي ميزي العمل اذلي ومولكهيم ، وعن تأأييده للوفود اليت شددت عىل أأمهية حفص تكل املسأأةل مضن اللجنة. وأأشار اإ

ىل مزيد درا ن املشلكة ملحة وأأكد احلاجة اإ سة املسأأةل من أأجل حفص املقارابت املمكنة يتكفل به مستشارو الرباءات، وقال اإ
 حلل املشلكة، مضن اللجنة.

ن  .019 آاثر املسأأةل املذكورة عىل املصلحة العامة. ومىض قائال اإ ىل أ ولفت ممثل غرفة التجارة ادلولية انتباه ادلول الأعضاء اإ
افية نظام امللكية الفكرية. احلصانة ضد الكشف عن التصالت بني مستشار الرباءات ومولكه تلعب دورا رئيس يا يف شف

وأأعرب عن اعتقاده أأن تكل احلصانة تساعد عىل ضامن احرتام القوانني الوطنية وعىل حتقيق مجيع الأطراف نتاجئ عادةل وفعاةل، 
 مبا يف ذكل أأاحصاب احلقوق وغريمه ممن علهيم مواهجة حقوق الآخرين املتعلقة ابمللكية الفكرية.

ن أأحد الأس باب الرئيس ية ملنح احتاكر الرباءة اكن هبدف تسهيل الكشف عن وقال ممثل ش بكة العامل الثا .021 لث اإ
آاثر  ىل أ الاخرتاع مضن املكل العام. وأأعرب عن اعتقاده أأنه ل جيب أأن حتول أأية حامية قانونية دون الكشف الاكمل. والتفت اإ

ىل معايري القابلية احتاكر الرباءات عىل حياة الناس، وأأكد رضورة منح الرباءات فقط لالخرتاعات  احلقيقية اليت تس تجيب اإ
للتطبيق. وبني أأن منح التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم أأي نوع من أأنواع احلصانة س مينحهم امحلاية القانونية حلجب 
حداث رشوط ق حداث امحلاية، ينبغي اإ انونية املعلومات عن مكتب الرباءات، هبدف احلصول عىل الرباءات. وأأوحض أأنه بدل اإ

 لكشف لك تكل التصالت ولضامن أأن تكون الرباءات اليت متنح ذات معايري عالية.

وأأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عن تأأييده ملواصةل النقاش بشأأن تكل املسأأةل مضن جلنة الرباءات. وأأشار  .020
ىل أأن ست س نوات من النقاش مضن اللجنة معقت فهم ادلول الأعضاء للم  سأأةل. ورأأى أأن جلنة الرباءات س تكون قادرة اإ

عىل الوصول اإىل خالصة جيدة بشأأن تكل املسأأةل. وأأفاد أأن امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات لزالت حتاول أأن تس تغل فرصة 
لقانون املرن بشأأن تعديل قانون والكء الرباءات الياابين لإدراج احلصانة يف القانون املذكور. وعرب عن تأأييده الشديد ملقاربة ا

ىل اعامتد معيار أأدىن.  تل املسأأةل، ابلإضافة اإ

عداد الوثيقة  .024 ، وعىل تقدميها. ولفت الانتباه SCP/20/9وشكر ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية الأمانة عىل اإ
ىل أأن دراسة حامية التصالت الرسية بني مستشار امللكية الفكرية ومولكه أأحرزت تقدما ، 4119هاما منذ انطالقها يف  اإ

لهيا ادلراسة عن طريق القوانني الوطنية فقط  ن تكل ادلراسة أأدت اإىل الاقرار بأأنه ل ميكن حل املشالك اليت توصلت اإ وقال اإ
والاعرتاف برضورة وضع حل دويل. وبني املمثل أأن املشالك املذكورة تنقسم معوما اإىل شقني. وأأبرز أأن الشق الأول هو  –

ن الشق الثاين هو خطر فقدان أأو الفقدان الفعيل لأي نوع من نقص ا محلاية املناس بة يف العديد من البدلان. ومىض قائال اإ
ذا اكن من الرضوري الكشف عن الاستشارة خارج ذكل البدل. وشدد عىل أأن رسية  أأنواع امحلاية اليت نص علهيا بدل معني اإ

الأنظمة القضائية العامةل بنظام القانون العام والأخرى العامةل بنظام القانون  الاستشارة القانونية يعد العامل املشرتك بني
ىل العامل املذكور املتعلق ابلرسية. وأأضاف أأن ابمحلاية ضد  اخلاص، وأأفاد أأن حل املشالك اليت مت التعرف علهيا قد يستند اإ

حتظى ابلعرتاف منذ قرون سواء من طرف الأنظمة  الكشف الإلزايم لالستشارة الرسية اليت يقدهما حمامو امللكية الفكرية،
العامةل بنظام القانون العام أأو القانون املدين. وبني أأن امحلاية تنبع، يف احلالت اليت ترسي فهيا، من الس ياسة العام اليت تنص 

ىل امحلاية من الكشف الإلزايم، يك يمتكنوا من احلصول عىل استشارة قانونية احصيحة، أأي استشارة  عىل حاجة املولكني اإ
رصحية وعادةل واكمةل من مستشارمه يف جمال امللكية الفكرية. وأأبرز أأن توس يع تكل الس ياسة العامة يك تشمل مستشاري 
امللكية الفكرية من غري احملامني يعكس بلك بساطة الواقع املعارص اذلي مل يعد فيه عدد من املستشارين ابلرضورة حمامني، 

لون شهادات عليا يف التقنية والعلوم. ورأأى أأن امحلاية املتعلقة بأأي نوع من احللول املقرتحة، سترسي بل أأشخاصا ممن حيم
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فقط عىل التصالت املرتبطة ابلإرشادات وابلستشارة يف حد ذاهتا، ولن تشمل امحلاية الكشف عن الوقائع املعمتدة لتحديد 
ن امحلاية املذكورة لن تكون مفيدة لتجنب حقوق امللكية الفكرية من سبيل حاةل التقنية الصناع  ية السابقة الوجهية. وقال اإ

رشوط الكشف اليت تفرضها ماكتب الرباءات الوطنية وترشيعات الرباءات عىل مودعي طلبات الرباءات. وأأفاد أأن مسار 
وأأكد أأن ذكل سامه  جلنة الرباءات مشل، يف السابق، مجيع ادلول الأعضاء، بغض النظر عن موقف لك دوةل من املوضوع،

ثراء املسار املذكور. ولفت ممثل امجلعية انتباه جلنة الرباءات اإىل العمل اذلي قامت به امجلعية بشأأن تكل املسأأةل منذ  يف اإ
ىل تطور احلل القانوين ادلويل اذلي اقرتحت امجلعية أأن تنظر فيه ادلول الأعضاء. وأأقر ممثل  09ادلورة  للجنة الرباءات، واإ
بأأن جزءا من العمل اذلي مت القيام به متثل يف مزيد تطوير احلل اذلي اقرتحته امجلعية. وأأفاد أأن الاقرتاح قد خضع امجلعية 

امجلعية الأمريكية لس تعراض اخلرباء، من طرف عدد من احملامني ووالكء الرباءات وممثيل احلكومة يف الندوة اليت عقدهتا 
ية محلاية امللكية الفكرية والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية مع ممثلني حلكومات ة وامجلعية ادلول لقانون امللكية الفكري

. والتفت املمثل اإىل 4101أأسرتاليا وأأملانيا والياابن وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية وبدلان أأخرى، بباريس يف مايو 
رى، يف جلنة الرباءات، واليت دعت اإىل رضورة أأن يوحض أأي التعليقات اليت أأدلت هبا البدلان النامية وبعض البدلان الأخ

حل قانوين أأن الاقرتاح اذلي أأدلت به امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ل يشمل حاةل التقنية الصناعية السابقة، وذكر أأن 
من سبيل حاةل التقنية الصناعية  امجلعية عدلت الاقرتاح خصيصا يك توحض أأن امحلاية ل تشمل الوقائع ول الواثئق الوجهية

السابقة. وأأضاف أأنه مت أأيضا تعديل الاقرتاح يك يتضمن الاس تنناءات الوطنية اليت يكون من املعقول تطبيقها. وأأعرب عن 
ىل أأن اقرتاح امجلعية يتسق مع املقاربة اليت انهتجهتا أأورواب خبصوص حممكة الرباءات املوحدة ) ( UPCرغبته يف لفت الانتباه اإ

طار  ونظاهما ادلاخيل. وأأكد أأن النظام ادلاخيل املذكور يتضمن خاصة مادة تنص عىل ترس يخ رسية التصالت اليت جتري يف اإ
الاستشارات القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية، يف س ياق املرافعات دلى حممكة الرباءات املوحدة، وتنص عىل احلفاظ عىل 

يف اخلتام جلنة الرباءات عىل العمل اذلي قامت به اإىل اترخي هذا اليوم بشأأن املسأأةل املذكورة،  تكل الرسية. وهنأأ ممثل امجلعية
وجشع اللجنة عىل الاس تفادة من العمل اجليد املذكور، ومواصةل النظر يف املسأأةل واجملاهيل الراهنة، ومهنا التحقيق يف 

 تنفيذ حل املشلكة املعنية.الصعوابت أأو املشالك اليت قد تواجه ادلول الأعضاء أأثناء 

ن امجلعية، وابعتبارها ممثال لوالكء الرباءات يف القطاع APAAوقال ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات ) .021 ( اإ
. 4119اخلاص يف املنطقة الآس يوية، أأصدرت قرارا بشأأن مسأأةل حصانة الاستشارة القانونية يف جمال الرباءات يف س نة 

ىل ا ن امجلعية أأعربت عن دمعها للتوافق  01لبيان اذلي أأدلت به امجلعية خالل ادلورة والتفت املمثل اإ للجنة الرباءات، وقال اإ
ادلويل حول وضع معيار أأدىن أأو أأي تدابري حممتةل أأخرى من أأجل حامية حصانة الاستشارة القانونية يف جمال الرباءات ضد 

ار أأن عدد املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والعابرة للحدود ظلت الكشف الإجباري. وأأبرز أأن امجلعية أأخذت بعني الاعتب
ضافية والقيام بدراسة جدوى لوضع معيار دويل أأدىن فامي  تزتايد، وعرب عن تأأييد امجلعية املتواصل لالإرساع يف اختاذ خطوات اإ

ىل اخلطر الكبري املتعلق   ابلكشف الإلزايم.يتعلق بتكل املسأأةل، هبدف حامية املولكني من التعرض اإ

وعىل وضوح العرض  SCP/20/9وشكر ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية الأمانة عىل جتميع الوثيقة  .022
امللخص لتكل الوثيقة. وأأفاد املمثل أأن أأعضاء الاحتاد مه همنيون يعملون يف جمال التقايض وادلعاوى، ابلإضافة اإىل جمال 

ة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية من سبيل الرباءات والعالمات التجارية والتصماميت. وأأبرز أأن الاستشارة القانونية والتقني
ن الاحتاد يعرب عن وهجات نظر املهنيني  86عضوا يف  1 111الاحتاد يضم أأكرث من  بدلا من مجيع أأحناء العامل، وقال اإ

اإىل التجربة العملية املذكورة، عن اعتقاد الاحتاد أأن رسية وأأعرب املمثل، استنادا  املذكورين، وتنوعهم وجتارهبم العملية.
التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم تعد مسأأةل ابلغة الأمهية. وأأكد أأن الاحتاد دافع للعديد من الس نوات عن 

اتبع ابنتباه التطورات اليت  الاعرتاف حبصانة الاستشارة القانونية ملامريس امللكية الفكرية يف القطاع اخلاص. وأأبرز أأن الاحتاد
شهدها املوضوع، عىل مر الس نوات، داخل جلنة الرباءات، وأأضاف أأنه بذل اجلهود لتوضيح هذه املسأأةل أأكرث لدلول 

ىل الندوة اليت عقدهتا  امجلعية الأمريكية الأعضاء، سواء من خالل التقارير املكتوبة أأو التدخالت الشفوية. والتفت املمثل اإ
ة وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية بشأأن رسية التصالت، لكية الفكريلقانون امل 
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ن الندوة أأكدت أأمهية املوضوع ومسحت ملامرسني من مجيع أأحناء العامل بأأن يدركوا من جديد أأن 4101بباريس يف مايو  ، وقال اإ
آخر. وأأقر بأأن النقاش املتواصل يف جلنة الرباءات اكن تقدير الأنظمة القضائية لرسية  ىل أ التصالت ميكن أأن تتنوع من نظام اإ

أأحد ادلوافع وراء عقد الندوة، وأأفاد أأن النقاش قد مسح ابلتعرف عىل وضعية خمتلفة فامي يتعلق برسية التصالت بني 
سم بطبعها جبانب دويل، وأأضاف أأن الوضعيات اليت تشمل مستشاري الرباءات ومولكهيم. وأأبرز املمثل أأن امللكية الفكرية تت 

ن أأاحصاب حقوق امللكية الفكرية  حقوق امللكية الفكرية قد ختتلف كثريا حسب اختالف الأنظمة القضائية حول العامل، وقال اإ
ذ ا رغب يف قد يتعرضون لتكل الوضعيات. وأأعرب عن اقتناع الاحتاد بأأنه من املهم مباكن أأن يكون أأي مولك قادرا، اإ

آاثر  ىل أ اس تكشاف مرشوع يشمل امللكية الفكرية، عىل التصال مبستشار يف جمال امللكية الفكرية دون أأن يكون عرضة اإ
ىل أأن الوضع  قانونية ل ميكن التنبؤ هبا، مبا يف ذكل الآاثر القانونية اليت تنص علهيا الأنظمة القضائية الأجنبية. وأأشار املمثل اإ

ىل عدد من الأحاكم اليت ختتلف كثريا ابختالف النظام القضايئ، وأأكد أأن القانوين الراهن ا ملتعلق برسية التصالت خيضع اإ
ىل أأن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ل جيب أأن تكون بأأي  ذكل خيلق شاك قانونيا كبريا. ولفت الانتباه اإ

التقنية الصناعية السابقة. وأأوحض أأن رسية التصالت تتيح امحلاية حال من الأحوال وس يةل لإخفاء حقائق من سبيل حاةل 
لالتصالت، أأي أأن التصالت بني مستشار الرباءات واملولك ميكن أأن تس تكشف حبرية لك اخليارات املتعلقة حبقوق 

ن ذكل ي عد رشطا رضوراي لإرساء امللكية الفكرية. وأأكد عىل أأمهية أأن تكون التصالت املذكورة مفتوحة ولحمدودة، وقال اإ
فهم جيد للتبادل الفعال بني مستشار امللكية الفكرية ومولكه. ورأأى أأن الرسية املذكورة يه أأحد املفاتيح اليت حيتاهجا 

حمدودا للتكنولوجيا اخلاصة مبولكه، وأأضاف أأن ذكل س ميكنه من صياغة  مستشار امللكية الفكرية يك يكتسب فهام اكمال ول
دة عالية، تتضمن أأمشل وصف ممكن. وأأعرب عن اعتقاده أأن رسية التصالت يه دافع جلودة طلبات براءات ذات جو 

 الرباءات. وأأكد يف اخلتام تأأييده الشديد للعمل املقبل بشأأن تكل املسأأةل الهامة.

 النقاش.( عن دمعه ملواصةل دراسة املسأأةل موضوع CEIPIوعرب ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) .021

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 01البند 

ىل الوثيقة  .026  .SCP/20/10استندت النقاشات اإ

عداد الوثيقة  .022 وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسطى والبلقان، وشكر الأمانة عىل اإ
SCP/20/10 ن الوثيقة تلخص املعلومات اليت قدهما بعض أأعضاء اللجنة و ىل تضاف مراقبوها. وذكر أأن الوثيقة ، وقال اإ اإ

الوثيقة السابقة اليت تناولت نفس املوضوع، وتؤكد درجة تعقيد نقل التكنولوجيا، ورأأى أأن نقل التكنولوجيا مسأأةل معقدة 
تتأأثر بعوامل متنوعة، مهنا القدرة الاستيعابية للصناعات الوطنية وللطرف املتلقي. وشدد الوفد عىل أأن مسأأةل نقل 

نولوجيا ل تقترص عىل نظام الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأن اجلودة العالية للطلبات والأداء اجليد لنظام معاهدة التعاون التك 
بشأأن الرباءات يعدان عاملني أأساس يني يك حيقق نظام الرباءات أأهدافه فامي يتعلق بدمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا. وأأكد أأن 

ان لزالت عىل نفس املوقف، وعرب عن اقتناع اجملموعة برضورة احليلوةل دون أأي تكرار للعمل مجموعة أأورواب الوسطى والبلق
ىل املثال املتعلق مبرشوع "امللكية الفكرية  اذلي تقوم به جلنة التمنية يف مشاريعها املتعلقة بنقل التكنولوجيا. والتفت الوفد اإ

، ودعا اإىل رضورة حتليل النتاجئ املتعلقة ببعض املشاريع املرتبطة بنقل بناء احللول" –ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
 التكنولوجيا، قبل التفكري يف القيام بأأي خطوات جديدة متعلقة بنقل التكنولوجيا، مضن جلنة الرباءات.

عداد الوثيقة  .028 التجارب ، وعىل الأمثةل و SCP/20/10وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ
ن الوثيقة تتضمن بعض املبادرات والتدابري اليت  العملية اليت وردت خبصوص الرباءات ونقل التكنولوجيا. وقال الوفد اإ

طار نظام الرباءات الراهن. وأأشار اإىل غياب الأمثةل القاطعة اليت  اعمتدهتا ادلول الأعضاء من أأجل تعزيز نقل التكنولوجيا يف اإ
ن نقل التكنولوجيا يتأأثر بعدد من العنارص، وذكر أأن اجملموعة تبني أأن نظام الرباءات  يعيق نقل التكنولوجيا. وواصل قائال اإ

قد لفتت الانتباه اإىل ذكل خالل ادلورة السابقة للجنة الرباءات. وأأعرب عن اقتناعه بأأن اللجنة ميكهنا أأن تتناول تكل 
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لجنة. وأأكد الوفد أأن تعزيز جودة الرباءات لولية الأساس ية ل القة مبارشة ابالعنارص، وتنظر يف بعض العوامل اليت لها ع
ىل بعض  ن ذكل جزء أأسايس من البيئة اليت ميكهنا أأن تس توعب نقل التكنولوجيا. وأأشار اإ ىل يقني أأكرب، وقال اإ س يؤدي اإ

عن اقتناع ، وأأعرب SCP/20/10من الوثيقة  49املشاريع الأخرى اليت تتعلق ابملوضوع، والتفت اإىل مضمون الفقرة 
ل بعد عرض الصورة  اجملموعة ابء بأأنه ل جيب النظر يف العمل الإضايف اذلي جيب القيام به خبصوص املسأأةل املذكورة، اإ

 الاكمةل للمسأأةل بشلك واحض.

عداد الوثيقة  .029 مانة عىل اإ وحتدث وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وعرب عن شكره للأ
SCP/20/10ن الوثيقة توسع ادلراسة عن احلوافز ، وقال  خالل من التكنولوجيا نقل أأمام والعراقيل ابلرباءات املرتبطة اإ

زاء املقاربة املهنجية واملوضوعية اليت عكس هتا الوثيقة، وذكر أأهنا تتضمن قامئة  وجتارب أأمثةل معلية. وأأعرب خاصة عن رضاه اإ
ليت قامت هبا الويبو ودولها الأعضاء. وأأبرز أأن الأمانة تاليق صعوبة يف التعرف ابلأنشطة املتنوعة املتعلقة بنقل التكنولوجيا وا

عىل احلالت اليت أأعاقت فهيا الرباءات نقل التكنولوجيا. ورأأى أأن ذكل يثبت أأن لك اجلهود املبذوةل يف سبيل حتسني نظام 
ن الو  جيايب عىل نقل التكنولوجيا. وقال الوفد اإ ىل نتاجئ الوثيقة  SCP/20/10ثيقة الرباءات، س يكون لها أأثر اإ تستند اإ

SCP/18/8 ىل أأن اجلودة ىل الكشف العالية اليت تشري اإ  ابلشلك الرباءات طلبات يف الابتاكرات عن للرباءات، ابلإضافة اإ
 حيقق ليك رضورية عنارص تعد الرباءات بشأأن التعاون معاهدة لنظام اجليد الرباءات، والأداء وتوفر نطاق مالمئ محلاية الاكيف
ذاكء الوعي بنظام  SCP/20/10التكنولوجيا. وأأضاف أأن الوثيقة  ونقل ابلبتاكر يتعلق فامي أأهدافه الرباءات نظام تؤكد أأن اإ

والتفت اإىل جدول أأعامل الويبو للتمنية الرباءات وتشجيع القطاع اخلاص يلعبان أأيضا دورا هاما يف دمع نقل التكنولوجيا. 
خبصوص نقل التكنولوجيا، وذكر أأنه جيب تقدمي التقرير املتعلق مبرشوع امللكية الفكرية ونقل وملشاريع جلنة التمنية 

. وأأعرب عن معارضته لإطالق 4102بناء احللول قبل ادلورة املقبةل للجنة التمنية يف مايو  –التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 
  انهتاء املرشوع املذكور ودراسة املتابعة املرتبطة به.مبادرات جديدة بشأأن نقل التكنولوجيا، مضن اللجنة، اإىل حني

ن نقل التكنولوجيا يعد املوضوع املركزي لنظام الرباءات، من جانب املصلحة العامة. وشدد عىل  .011 وقال وفد الهند اإ
ىل  نفاذهااإ و الرباءات  حقوقرضورة أأن تؤدي حامية   ملنفعةحتقيق امن أأجل  التكنولوجيا رشون  التكنولويج الإبداع تشجيعاإ

ىل والاقتصادي، الاجامتعي الرفاه اإىل يؤدي حنو وعىل هبا، للمنتفعنيو  التكنولوجية املعارف ملنتجي املتبادةل  التوازن حتقيق واإ
ىل أأن جلنة الرباءات اس تأأنفت النقاش خالل ادلورة والالزتامات احلقوق بني ، وأأعرب عن رغبة الهند 04. وأأشار الوفد اإ

ىل احلثيثة، ابلإضا ىل بعض البدلان النامية الأخرى، يف مناقشة مسأأةل كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا. ولفت الانتباه اإ فة اإ
ذا زجز  شخص املاهر يف اجملال يف البدل اذلي أأودع فيه طلب الرباءة عن حتويل ال أأن الرباءة قد تصبح عبئا اجامتعيا اإ

عمل، دون مساعدة التكنولوجيات الرسية الأخرى، اليت ل تشملها الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة اإىل حقيقة ميكن أأن ت
الرباءة، وأأضاف أأن زجز الشخص املاهر يف اجملال عن القيام بذكل يشلك حتداي خطريا لسبب وجود نظام الرباءات يف ذكل 

نه مل يمت بشلك راخس حتديد دور نظام الرباءات، كنظام قامئ حبد ذاته، ودو  ر نقل التكنولوجيا اذلي يتأأثر البدل. وواصل قائال اإ
بنظام الرباءات، بغض النظر عن أأي شلك من أأشاكل اخلربة العملية وأأشاكل توضيح تكل اخلربة. ورأأى أأن الوضع الأمثل 
هو أأن تتضمن الرباءات لك املعلومات الرضورية لنقل املعارف التكنولوجية. وذكر الوفد أأن الأمثةل العملية، اليت وردت يف 

ىل أأن يكتسب التبني  الوثيقة، صعوبة اليت يواهجها البدل النايم يف نقل التكنولوجيا، وأأبرز أأن نظام الرباءات مازال حيتاج اإ
ىل فكرة جتميع املعلومات بشأأن الرتاتيب  مصداقية كوس يةل فعاةل لنقل التكنولوجيا، ل تتضمن أأية رشوط خفية. والتفت اإ

قلميية واخلطوط التوجهيية   ممارسات ذكل يف مبا الطوعي، الرتخيص اتفاقات بشأأن القضائية والسوابق امرساتواملالوطنية/الإ
، ورحب الوفد بتكل SCP/20/10من الوثيقة  42، واليت وردت مضن الفقرة للمنافسة املنافية الاخرتاع براءات ترخيص

 الفكرة، وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة عىل حنو ابرز يف ذكل الصدد.

تعكس املامرسات والتجارب املرتبطة ابلعديد من البدلان، ورأأى أأن ذكل  SCP/20/10وأأفاد وفد الصني أأن الوثيقة  .010
ميكن أأن يكون مفيدا يك يتعمل الآخرون من تكل املامرسات والتجارب، وأأيضا من أأجل اس تكشاف كيفية القيام بنقل 

وظيفتني أأساس يتني. وأأوحض أأن منح الرباءات يشجع عىل الابتاكر التكنولوجيا. وأأعرب عن اعتقاده أأن نظام الرباءات يؤدي 
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ىل أأن نظام الرباءات  ن النظام جيب أأيضا أأن ينرش اس تخدام التكنولوجيا. وخلص اإ والاخرتاع وحيمهيام قانونيا. وواصل قائال اإ
ىل مواصةل القيام ابلعمل الوجيه يف هذا   اجملال.متصل بشلك كبري بنقل التكنولوجيا، وأأكد احلاجة اإ

عداد الوثيقة  .014 مانة عىل اإ بشأأن الرباءات ونقل التكنولوجيا. وعرب عن  SCP/20/10وأأعرب وفد كوملبيا عن تقديره للأ
ىل واثئق الرباءات. وذكر أأن  املعارفرغبته يف أأن يتقامس مع اللجنة التجارب اليت اكتس هبا الوفد فامي يتعلق بنقل  ابلستناد اإ

(، ميكن بواسطهتا أأن SECOPويبو لإنشاء ش بكة تدعى "اخلدمات املشرتكة للملكية الفكرية" )بدله تلقى دعام كبريا من ال
جترى اجلامعات ومراكز البحث أأحباهثا يف جمالت الصناعة والطاقة والصحة، يف كوملبيا. وأأبرز أأن العديد من الش باكت 

ن أأحد اجلوانب الإمنائية الهامة يف امللكي التعامل معتأأسست ابلستناد اإىل وجه التعاون املذكور، من أأجل  ة الفكرية. وقال اإ
% من عدد الطلبات اليت يودعها املواطنون واملقميون يف كوملبيا لك س نة ترد عن طريق 21هذه الش باكت، هو أأن ما يفوق 

صدار املنشورات اليت تعرف ابمس "النرشات التكنولوجية"، ورأأى  ىل مسأأةل اإ حدى تكل املبادرة بعيهنا. والتفت اإ أأهنا تعد اإ
التجارب املتعلقة ابملسأأةل موضوع النقاش. وأأوحض أأن النرشات التكنولوجية يه منشورات تقدم املعلومات الهيلكية املتعلقة 
ابلرباءات، واملتعلقة ابلتطورات احلاصةل عىل الصعيدين الوطين وادلويل يف جمالت متنوعة من التكنولوجيا. وأأفاد أأن تكل 

ناس عىل اكتساب فهم أأفضل لالسرتاتيجيات التنظميية اليت تتبعها الرشاكت واملؤسسات. وأأعرب عن النرشات تساعد ال 
نظام الرباءات ل يؤدي معال كبريا يف ادلول النامية والأقل منوا، خاصة فامي يتعلق ابملعلومات اليت يتيحها نظام  اعتقاد الوفد أأن

ىل الرباءات. وبني أأن ذكل قد يكون لأن مواطين تكل  البدلان جيهلون الكثري عن نظام امللكية الصناعية. ولفت انتباه اللجنة اإ
أأن مودعي الطلبات قد ل يقدمون لك املعلومات التقنية أأو التكنولوجية الرضورية يك يمتكن الآخرون اذلين يطلعون عىل 

ىل املعلومات.وثيقة الرباءة من اس تخداهما بشلك رشعي. وشدد عىل أأمهية ذكل اجلانب عندما يتعلق   الأمر ابلنفاذ اإ

عداد الوثيقة  .011 ، ونوه ابلتحسينات اليت أأدخلت علهيا مقارنة ابلوثيقة اليت SCP/20/10وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ
وأأكد رضورة أأخذ القدرة الاستيعابية لدلول الأعضاء فامي يتعلق  عرضت عىل جلنة الرباءات خالل دورهتا السابقة.

اس تنساخها، بعني الاعتبار عند حتليل مسأأةل نقل التكنولوجيا. وشدد عىل أأمهية النقاش بشأأن املامرسات ابلتكنولوجيات و 
املنافية للمنافسة اليت تتضمهنا اتفاقات الرتخيص املرتبطة بنقل التكنولوجيا. ورأأى أأن نقل التكنولوجيا يعد جانبا هاما من 

ن اللجنة ينبغي أأن تواصل  ىل الوثيقة نظام الرباءات، وقال اإ بوجه  SCP/20/10العمل عىل ذكل املوضوع. ولفت الانتباه اإ
نه ميكن تعمل ادلروس من النجاحات، وأأيضا من الفشل وأأس بابه. وجشع الأمانة عىل مزيد دراسة ذكل  اخلصوص، وقال اإ

 اجلانب املذكور من نقل التكنولوجيا، خاصة يف احلالت املتعلقة ابدلول الأقل منوا.

الياابن أأن النظام الراهن مصم من أأجل حامية امللكية الفكرية، وأأفاد أأنه ل يتفق مع وهجة النظر اليت تقول وأأبرز وفد  .012
ن النظام املذكور يشلك حاجزا أأمام نقل التكنولوجيا. وأأعرب عن اعتقاده الشديد أأن امحلاية املناس بة للملكية الفكرية ختلق  اإ

ىل التمنية أأساسا مس تقرا حيث عىل الاستامثر املبارش  وعىل نقل التكنولوجيا. وأأضاف أأن ذكل من املفرتض أأن يؤدي بدوره اإ
ىل منصة الويبو البيئية " "، وذكر أأهنا مبادرة يدمعها قطاع الصناعة، WIPO GREENونقل التكنولوجيا. والتفت الوفد اإ

ن املبادرة مصمت يك متنح ال فرصة للك من "مزودي التكنولوجيا" وبني أأن الياابن تشارك بنشاط يف تكل املبادرة، وقال اإ
و"طاليب التكنولوجيا"، من أأجل العثور عىل رشاكء من خالل قاعدة البياانت اجملانية عىل الانرتنت اليت متكهنم من نقل 

وأأبرز أأن قاعدة البياانت عىل الانرتنت ل تتضمن فقط املعلومات بشأأن التكنولوجيات احملمية التكنولوجيا السلمية بيئيا. 
ن طاليب مب وجب براءات بل تشمل أأيضا املعارف واخلربات التقنية اليت قد يرغب مزودو التكنولوجيا بنقلها. واس تدرك قائال اإ

التكنولوجيا، ميكهنم من هجة أأخرى تسجيل احتياجاهتم اخلصوصية املتعلقة ابلتكنولوجيا السلمية بيئيا، يف منصة الويبو البيئية. 
 ع قطاع الصناعة عىل املسامهة طوعيا يف معاجلة القضااي البيئية العاملية.وشدد الوفد عىل أأمهية تشجي

عدادها املمتاز للوثيقة  .011 مانة عىل اإ ه بدقة التفاصيل اليت SCP/20/10وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للأ . ونو 
هنا تساعد عىل فهم املسأأةل. وأأفاد الوفد أأن الاسرتاتيجية الر  ئيس ية يف الاحتاد الرويس تقتيض وردت يف الوثيقة، وقال اإ

تعديل الاقتصاد الرويس، يك يلتحق بركب التطور التكنولويج. وأأوحض أأن ذكل يعين عىل سبيل اذلكر ل احلرص التأأكد من 
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( عىل زايدة قدر املعارف املرتبطة بنظام امللكية الفكرية وتعزيز فهمه Rospatentقدرة اخلدمات الفدرالية للملكية الفكرية )
ىل وع مذكرة التفامه اليت أأمضهتا اخلدمات الفدرالية للملكية الفكرية مع ىل املشاركة أأكرث يف الأنشطة الإبداعية. وأأشار الوفد اإ

نشاء 4100الويبو يف سبمترب  نشاء مراكز دلمع الابتاكر والتطور التكنولويج. وأأبرز الوفد أأنه مت اإ آ يف اإ ن الطرفني بدأ ، وقال اإ
ىل مركزا يف مجيع أأحنا 81 ىل املرشوع املذكور. وبني أأن الغرض من املراكز هو تعزيز النفاذ اإ ء الاحتاد الرويس، ابلستناد اإ

نتاج الاخرتاعات. وأأوحض أأن الطرفني  املعلومات احلديثة واملفيدة واملعلومات التكنولوجية والتقنية الاكمةل ملن يشاركون يف اإ
آ أأيضا ش باكت تربط بني املراكز، وأأعرب عن أأم هل يف أأن يسهل ذكل تنفيذ الاسرتاتيجية الابتاكرية يف الاحتاد الرويس أأنشأ

جناز الاسرتاتيجية الإجاملية للحكومة خبصوص امللكية الفكرية بفاعلية  ماكنية اإ ىل اجلهود 011ويضمن اإ %. وأأشار الوفد اإ
ىل ت ن الاحتاد الرويس الإضافية الساعية اإ س يواصل العمل عىل تكل طوير تكل الش باكت يف روس يا وخارهجا، وقال اإ

 املسأأةل، وأأضاف أأن الويبو س تواصل النقاش بشأأن املوضوع.

عداد الوثيقة موضوع النقاش. وشدد عىل أأمهية نقل التكنولوجيا ابلنس بة لنظام امللكية  .016 وشكر وفد كينيا الأمانة عىل اإ
ىل نقل KIPIالفكرية، وخاصة لنظام الرباءات. وأأبرز أأن املعهد الكيين للملكية الصناعية ) ( تكفل بوظيفتني تؤداين اإ

ىل عقد التفاقات واحلصول عىل الرتاخيص  ن ولية املعهد تشمل السعي اإ ىل الوظيفة الأوىل وقال اإ التكنولوجيا. والتفت اإ
اتحة املعلومات العامة املتعلقة ابمللكية الفكرية من أأج ل املرتبطة بنقل التكنولوجيا. وأأضاف أأن ولية املعهد تشمل أأيضا اإ

التطور التكنولويج والتمنية الاقتصادية. وذكر أأن قانون الرباءات يتضمن عددا من الأحاكم اليت تبني الكيفية اليت جيب 
ضافية بشأأن ذكل املوضوع، مضن جلنة الرباءات. جراء نقاشات اإ  اتباعها لنقل التكنولوجيا يف كينيا. وجشع عىل اإ

وأأكد الأمهية البالغة اليت تكتس هيا مسأأةل نقل التكنولوجيا دلى اجملموعة.  وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، .012
ورأأى أأن الوثيقة اليت قدمهتا الأمانة بشأأن أأنشطة الويبو يف س ياق نقل التكنولوجيا، مكنت جلنة الرباءات من التعهد بأأفعال 

تتعامل أأساسا مع الرباءات والابتاكر، يه اليت ملموسة يف اجملال املعين. وأأعرب عن اعتقاده أأنه من املهم أأن اللجنة اليت 
ىل أأن  جيب أأن تناقش املسأأةل بشلك موضوعي، واقرتح أأن تتواصل ادلراسات الإضافية عن مسأأةل نقل التكنولوجيا. وأأشار اإ

ىل املعلومات املالمئة خبصوص أأوجه فشل نقل التكنولوجيا النامج عن العوائق اليت ت  سبب فهيا نظام الأمانة مل تنجح يف النفاذ اإ
الرباءات، وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة ميكهنا التعرف عىل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والتدابري اليت يتيحها خبصوص 

نقل التكنولوجيا، وأأن تعزز فهم صانعي الس ياسات العامة يف البدلان النامية خبصوص ادلور اذلي تلعبه حقوق امللكية الفكرية 
وحفص جيا، وأأن تتعمل من جتارب البدلان النامية املتعلقة ابكتساب التكنولوجيا وبناء القاعدة التكنولوجية، يف نقل التكنولو 

يف البدلان النامية والتعرف عىل الس ياسات العامة املالمئة اليت ميكن املعلومات املتعلقة ابلس ياسات العامة للبحث والتطوير 
ىل هيئات البدلان النامية.أأن تنفذها حكومات البدل املتقدم املعين   وهيئاته من أأجل تسهيل نقل التكنولوجيا اإ

ن نقل التكنولوجيا يعد أأحد املكوانت الأساس ية للتمنية الصناعية. وأأوحض أأن حزي  .018 وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
حداث النظام العاملي للملكي ة الفكرية من خالل اتفاق الس ياسة العامة يف نظام الرباءات اكن ميكن ادلول النامية، قبل اإ

تريبس، من أأن تسهل تأأطري أأنظمة الرباءات الوطنية، وذكر أأن ذكل عزز معلية اللحاق بركب التكنولوجيا. وأأضاف أأن 
التارخي يبني أأن مجيع البدلان النامية تتبع نفس املسار للحاق بركب التكنولوجيا، من أأجل حتقيق الاكتفاء اذلايت التكنولويج. 

لبدلان املتقدمة اكن تنص عىل مس توى ضعيف للحامية مبوجب الرباءة، هبدف حتقيق الغرض املذكور، عن طريق وأأوحض أأن ا
تسهيل تقليد التكنولوجيا. ورأأى أأن ادلول املتقدمة منعت، عن طريق اتفاق تريبس، ادلول الأخرى من املرور عرب نفس 

لتمنية. وأأبرز أأن تكل ادلول قطعت، بعبارة أأوحض، احلبل اذلي املسار اذلي اس تخدمته البدلان املتقدمة يف أأوائل مراحل ا

ىل أأعىل سلسة القمية التكنولوجية. وشدد عىل أأن ش بكة العامل الثالث تعلق أأمهية ابلغة ملوضوع نقل  اس تخدمته للتسلق اإ
ىل أأن مؤمتر التكنولوجيا والرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأن نظام الرباءات يشلك حاجزا أأمام نقل التكنولوجيا.  ولفت الانتباه اإ

الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد( أأقر بذكل منذ أأوائل الس تينات، وأأضاف أأن الويبو ساندت بدورها وهجة النظر 
أأن  املذكورة. وأأفاد أأن احلزي املتاح للبدلان النامية يك تتفاوض بشأأن احلواجز اليت أأحدثهتا الرباءات يعد ضيقا جدا. وأأكد أأمهية
دارة الشؤون الاقتصادية والاجامتعية يف الأمم  ىل أأن اإ تركز جلنة الرباءات عىل الرباءات ونقل التكنولوجيا. وأأشار املمثل اإ
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، تقريرا عن دور نظام الرباءات ونقل 0921( والأونكتاد واملكتب ادلويل للويبو أأعدت، يف UN DESAاملتحدة )
حداث نظام الرباءات.  41س نة قد مرت منذ نرش التقرير و 21ن التكنولوجيا يف البدلان النامية. ورصح أأ  س نة تقريبا منذ اإ

ن التفاق  وشدد املمثل عىل أأن اتفاق تريبس حرم ادلول النامية من حزي الس ياسة العامة فامي يتعلق بقانون الرباءات، وقال اإ
لبدلان النامية من العالج، ويف بعض احلالت مل يؤثر فقط عىل مسار اللحاق بركب التكنولوجيا بل حرم ماليني الناس يف ا

ىل وفاهتم. وعرب عن اعتقاده أأن الوقت قد حان لفحص احلواجز اليت أأحدثهتا الرباءات أأمام نقل التكنولوجيا. وأأعرب  أأدى اإ
نشاء جلنة خرباء مس تقةل تفحص نقل  عن تأأييده الاكمل لالقرتاح اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية واملتعلق ابإ

خبار ادلول  التكنولوجيا والرباءات. وأأفاد أأن ادلراسة، ورمغ التعديالت املتعددة اليت قامت هبا الأمانة، لزالت تعجز عن اإ
الأعضاء أأو امجلهور عن احلواجز ادلقيقة اليت تضعها الرباءات أأمام نقل التكنولوجيا. ورأأى رضورة أأن تعدل ادلراسة مرة 

مللموسة اليت حرمت فهيا احلكومات ومتعهدو املشاريع يف البدلان النامية من التكنولوجيا. أأخرى فتتضمن بعض احلالت ا
ن الأمانة ينبغي، لهذا الغرض، أأن تفحص الرتاخيص الطوعية اليت منحها أأاحصاب الرباءات ملتعهدي املشاريع من  وقال اإ

أأول أأن مركز البحث بشأأن الطاقة قد نظر يف  البدلان النامية. وأأعرب عن رغبته يف الاستشهاد مبثالني ملموسني. وذكر
ندونيس يا ومالزياي  4119 آس يوية ويه الصني والهند واإ يف قضااي نقل التكنولوجيا اليت هتم تغريات املناخ يف مخسة بدلان أ

ىل أأن بعض الأطراف املهمينة حتمك قبضهتا عىل عدد من الرباءات الهامة، وأأكد أأ  ن ذكل واتيلند، وأأوحض أأن املركز خلص اإ
خلق وضعية احتاكرية حدت من نرش املعارف نظرا لالإماكنية احملدودة للحصول عىل التكنولوجيا احملافظة عىل البيئة ولغالء 
أأسعار تكل التكنولوجيا. وذكر املمثل حاةل حمطات توليد الطاقة التجريبية يف الصني ابس تخدام تكنولوجيا ادلورة املتاكمةل 

ن ال  رشاكت الصينية مل تنجح يف احلصول عىل التكنولوجيا من الرشاكت الأجنبية بسبب التاكليف لتحويل الغاز، وقال اإ
الباهظة وممانعة أأاحصاب الرباءات لنقل التكنولوجيات الأساس ية. وأأفاد أأن املرشوع توقف رمغ املفاوضات املطوةل. وأأشار اإىل 

الك املتعلقة ابمللكية الفكرية، واليت تواهجها الرشاكت ، وأأضاف أأن ادلراسة بينت املش4100ادلراسة اليت أأجراها زوان يف 
ىل بعض النتاجئ ويه كام ييل: أأن الرشاكت  املصنعة ملعدات توليد الطاقة من الرحي، يف الصني، وأأوحض أأن ادلراسة توصلت اإ

ن الصني اك نت حتتاج اإىل رشاء اليت تصنع معدات توليد الطاقة من الرحي تشهد ازدهارا كبريا يف الصني. واس تدرك قائال اإ
نتاج وحدة اكمةل من معدات توليد الطاقة من الرحي، وذكر مثال حمولت الرسعة  تكنولوجيات مصممة يف اخلارج، من أأجل اإ
اليت متثل اجلزء الأكرب من سعر املعدات. وأأكد أأن رشوط حصول الصني عىل التكنولوجيات احملمية مبوجب براءة واخلاصة 

اكنت أأيضا صارمة للغاية. وأأبرز املمثل أأن زوان استشهد بدراسة اس تقصائية كشفت أأن الرشكة  بتوليد الطاقة من الرحي
اتوة عن لك وحدة معدات 1الصينية جيب يف املتوسط أأن تدفع رسوم ترخيص عالية مقابل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل  % اكإ

ىل أأن الوحدات امل  ذا مت تصدير املنتج عند بيع املنتج الهنايئ يف الصني. ولفت الانتباه اإ اتوة أأعىل اإ عنية ختضع عادة اإىل رسوم اإ
ذ أأن أأنشطة البحث  ىل تثبيط الابتاكر يف الصني اإ الهنايئ اذلي يتضمن براءات أأجنبية. وشدد عىل أأن ذكل قد أأدى اإ

التكنولوجيا ينبغي والتطوير املتعلقة ابلرباءات تتطلب ابلرضورة التفاق مع املرخص. ورأأى أأن مرشوع جلنة التمنية بشأأن نقل 
ضايف يف هذا اجملال. وأأفاد أأن الفريق العامل املعين مبعاهدة  أأن يس تخدم كحجة للحيلوةل دون قيام جلنة الرباءات بأأي معل اإ
التعاون بشأأن الرباءات بصدد النقاش حول النقاشات املتعلقة بربامج تقامس العمل. وأأكد أأمهية تواصل النقاش داخل جلنة 

 نقل التكنولوجيا، ودعا ادلول الأعضاء عىل عدم الاعرتاض مس تقبال عىل النقاش هبذا الشأأن.الرباءات بشأأن 

ن الرشاكت تس تخدم الرباءات وحقوق امللكية الفكرية الأخرى لتسهيل تطوير  .019 وقال ممثل غرفة التجارة ادلولية اإ
ىل زابئهنا من سبيل احلكومات والأفراد والرشاكت الأخرى. وأأضاف أأن  املنتجات واخلدمات اجلديدة واملفيدة وتقدميها اإ

الرشاكت تس تخدم الرباءات أأيضا محلاية أأفضليهتا التنافس ية ابملقارنة مع منافس هيا، وأأكد أأن الرشاكت تعمتد عىل متانة نظام 
ن ىل أأن أأغلب الاستامثرات تتأأىت من الفاعلني يف القطاع اخلاص، وقال اإ  الرباءات جلذب الاستامثر. ولفت الانتباه اإ

صدار الرتاخيص، تعد من  املعامالت اليت جتري بني الرشاكت وزابئهنا، مبا يف ذكل املبيعات أأو البحث والتطوير املشرتك أأو اإ
ادلوافع الهامة لنرش التكنولوجيا يف مجيع القطاعات، مبرور الزمن. وأأبرز أأن الرباءات تساعد عىل تسهيل تكل املعامالت 

ن الرباء ات ل تشلك معوما حاجزا أأمام نرش التكنولوجيا حىت يف جمالت التكنولوجيا اليت تشهد منح وهيلكهتا. ومىض قائال اإ
ىل مثال  بليون توصيةل  8،6الهواتف اجلواةل. وأأبرز أأن عدد التوصيالت الالسلكية الفردية بلغ عدد كبري من الرباءات. وأأشار اإ
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ة أأكرث فأأكرث وسعرها أأرخص فأأرخص، رمغ أأن وظائفها يف تزايد يف مجيع أأحناء العامل. وأأضاف أأن الهواتف اجلواةل صارت متاح
مطرد. وأأوحض أأن الفاعلني يف هذا اجملال يس تخدمون الرباءات بشلك مكثف من أأجل حتقيق أأفضلية تنافس ية. وأأقر بأأنه من 

ىل ادلور اذلي تلعبه اخلربة العملية يف نرش التكنولوجيا. وأأبرز أأن الرشاكت احمل  لية تتصل مبزود التكنولوجيا الرضوري الإشارة اإ
من أأجل احلصول عىل ترخيص، حىت يف ظل الأنظمة القضائية اليت ل متنح امحلاية مبوجب الرباءة للحل التكنولويج املعين، 
ىل مزيد املعلومات التقنية من أأجل تطوير احلل التكنولويج. وأأكد أأن الرشاكت  وبني أأن ذكل يعود اإىل حاجة تكل الرشاكت اإ

ة تتواصل مع مزود التكنولوجيا من أأجل حتقيق فهم أأمعق للحلول املمكنة والتعرف عىل أأفضل حل ممكن يف بيئهتا احمللي
ملام أأعضاء الفريق بشلك معمق  ىل اخلربة العملية، وذكر أأهنا ميكن أأن تمتثل، عىل سبيل املثال، يف اإ اخلاصة. والتفت اإ

ىل أأن اخلربة العملية ليست ابلرضورة رسية، رمغ أأنه قد ابلتكنولوجيا، بفضل اخلربة اليت اكتس بوها مبرور  الزمن. وأأشار اإ
ذ أأهنا تنبع من التجربة. وأأضاف أأنه ل ميكن بلك بساطة نقل اخلربة العملية يف ملح البرص وأأنه ل  يكون من الصعب اكتساهبا اإ

ن تبادل اخلربة ميكن فعل ذكل قرسا، وبني أأن تبادل اخلربة العملية يمت يوميا عن طريق العديد م ن الس بل. ومىض قائال اإ
العملية يتطلب الثقة املتبادةل بني الرشاكء يف بيئة الأعامل، واس تخدام مزود التكنولوجيا حلقوق امللكية الفكرية والعقود 

لتعاون، وأأبرز املرتبطة هبا لضامن أأل  تترسب خربته العملية القمية ملنافس يه. وأأكد أأن حقوق امللكية الفكرية يه جزء من أأطر ا
أأهنا توحض حقوق لك طرف ومسؤولياته. وأأعرب عن اعتقاده أأن الرباءات ميكهنا أأن تسهل نقل التكنولوجيا، عرب تسهيل 

ىل أأن تبادل اخلربة العملية والتكنولوجيا يتطلب توفر القدرة الاستيعابية املالمئة. وأأقر بأأن  التعاون وتبادل املعلومات. وأأشار اإ
تعزز مبرور الزمن القدرة الاستيعابية الراهنة عىل صعيد الرشكة أأو عىل الصعيد اللكي. وشدد عىل أأن تكل التبادلت س  

نه  العوامل تؤثر عىل الوهجة الهنائية للتكنولوجيا ولالستامثرات. وأأكد املمثل أأمهية اليقني القانوين للرشاكت التجارية، وقال اإ
نفاذ.يعمتد جزئيا عىل أأنظمة امللكية الفكرية اليت   ميكن التنبؤ هبا وقدرهتا عىل تقدمي حقوق عالية اجلودة وقابةل لالإ

 من جدول الأعامل: اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية 00البند 

آليات التنس يق  .061 ىل الأمهية البالغة اليت تكتس هيا أ اليت حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وأأشار اإ
طورت من أأجل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ورأأى أأنه من حق اللجنة أأن تسامه يف توصيات جدول أأعامل التمنية، مثلام اكن 

. وأأعرب عن اعتقاده أأن البند املذكور ينبغي أأن يصري بندا دامئا من جدول أأعامل جلنة الرباءات، 4101و 4104احلال يف 
ن اللجنة بذلت العديد من اجلهود يف هذا اجملال، منذ اعامتد جدول وأأكد أأن ذكل س ميكن اللجنة من وضع ا لتوصيات. وقال اإ

أأعامل التمنية، وأأهنا عاجلت عددا من املواضيع اليت تتسم ابلأمهية دلى ادلول الأعضاء ومضنت تنفيذ التوصيات بشلك 
الوطنية وجتنب أأي نوع من أأنواع  متوازن، أأرشكت فيه لك دوةل عضو. وأأعرب عن اعتقاده أأن النظر يف لك الترشيعات

 02الهتميش والعمل عىل الاهامتمات املشرتكة، س ميكن من حتقيق نتاجئ طيبة. ورصح أأن تكل النقاط تعد، طبقا للتوصية 
ىل عالقة العمل عىل جودة الرباءات ابلتوصيات   8من جدول أأعامل التمنية، املبادئ الاكمنة يف معل اللجنة. وأأشار الوفد اإ

ىل تنفيذ التوصيات املذكورة. وعرب عن 02و 01و ىل أأن تعزيز البنية التحتية للملكية الفكرية ورفع اجلودة ميكن أأن يؤداي اإ ، واإ
اقتناعه بأأن اللجنة قد جنحت يف حتقيق تطور يف جمال نقل التكنولوجيا وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. واس تدرك قائال 

نه من الرضوري، من هجة أأخرى، بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ تكل التوصيات. وأأوحض أأن  اجملموعة بصدد اعامتد بعض  اإ
التوصيات املتعلقة بتنفيذ التوصيات الأخرى اليت وردت يف جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن اس تعداده للتعاون مع ادلول 

 الأعضاء يف اللجنة.

ىل أأن اللجنة بصدد تقيمي كيفية مسامههتا يف تعممي جدول وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية وأأشار اإ  .060
نه يؤثر  طار معل امللكية الفكرية، وقال اإ أأعامل التمنية يف جمال معل اللجنة. وأأكد أأن نظام الرباءات يعد عنرصا هاما يف اإ

ىل تزايد الا عرتاف بأأن نظام الرباءات يركز مبارشة عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية الوطنية وعىل الرفاه اجملمتعي. وأأشار اإ
بشدة عىل ضامن حقوق أأاحصاب امللكية الفكرية، دون أأن يضمن أأن املصلحة العامة قد أأخذت بعني الاعتبار بشلك مالمئ. 
وأأعرب عن اعتقاد الوفد، من هذا املنطلق، أأن نظام امللكية الفكرية ل يعمل ابلشلك اذلي اكن يراد بلوغه يف الأصل. وأأقر 

لجنة مل تناقش بعض هذه اجلوانب، وشدد عىل أأمهية أأن يكون النقاش أأكرث انفتاحا ورصاحة يف املس تقبل، فامي يتعلق بأأن ال 
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ذا ما توفرت الرغبة  بأأوجه القصور يف نظام امللكية الفكرية. ورأأى أأن تكل النقاشات ميكن أأن تس تجيب ذلكل الرشط فقط اإ
كل رضوراي، سواء من أأجل مصلحة ادلول الأعضاء أأو من أأجل ضامن قابلية يف حتسني النظام والالزتام بذكل، لكام اكن ذ

النظام لالس مترار يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن ترحيبه ابلنقاشات اليت جرت مضن اللجنة بشأأن عدد كبري من املسائل، 
ىل أأن تتجاوز اجلدل النظري  ومهنا الاس تنناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات وابلرباءات والصحة. ودعا اللجنة اإ

ن اللجنة جيب أأل ترتدد  وتتناول املسائل اليت تشلك موضوع نقاش حمتدم خارج الويبو، ولكن اللجنة مل تتناولها بعد. وقال اإ
يف مناقشة كيف يمت اس تخدام الرباءات يف السوق، أأو كيف تعزز الاس تخدامات املذكورة الابتاكر والمنو التكنولويج والتمنية 

أأو تكبحها، أأو أأن ترتدد يف حماوةل تعزيز فهمها لتكل املسائل. وعرب عن اعتقاده أأنه ل ميكن توقع أأن تشحذ اللجنة الإرادة 
ىل نقاشات ملموسة  ل من خالل النقاشات الرصحية. وأأكد احلاجة اإ امجلاعية أأو تنجز الأنشطة الرضورية لتحسني النظام، اإ

اءات يف معاجلة التحدايت اليت تواهجها الإنسانية يف جمالت من سبيل الغذاء والطاقة أأكرث بشأأن كيفية حتسني مسامهة الرب 
دارة الكوارث وتغريات املناخ والتعلمي. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤسس ذكل لشرتاك مفتوح وبناء يف  والأمن والبيئة واإ

نح أأاحصاب الرباءات حقوقا أأوسع سيشجع يف حد املسائل الهامة داخل اللجنة. والتفت اإىل الافرتاض السائد والساذج بأأن م 
ذاته الابتاكر وجيذب الاستامثرات، وأأفاد بأأن ذكل الافرتاض قد فقد مصداقيته حاليا يف ضوء احلقائق الاقتصادية والتجربة 

ن النقاش تعلق ابلطريق ة املثىل اليت متكن العاملية. ورأأى أأن النقاش اذلي دار يف اللجنة اإىل حد الآن اكن أأاكدمييا حبتا، وقال اإ
ىل  البدلان من حتديد مس توى امحلاية اليت متنحها حقوق امللكية الفكرية، واس تخدام الاس تنناءات والتقييدات، ابلإضافة اإ

مواطن املرونة الأخرى. وبني الوفد أأن القيام بدراسة عن تكل املسأأةل س ميكن الويبو من لعب دور مزدوج، فتقدم املساعدة 
ياسات عامة متطورة وخمصصة. وأأضاف أأن جلنة الرباءات قد بدأأت نقاشا بشأأن اجلوانب املتنوعة لنظام للبدلان وحتدث س  

ليه، وأأعرب عن ترحيبه بتكل اخلطوة الإجيابية  الرباءات واملرتبطة ابلتمنية، وشدد عىل أأمهية النقاش املذكور ومدى احلاجة اإ
ىل أأن ترتمج تكل النقاشات كعنارص ملموسة يف ب ىل أأن النقاش مل يتناول بعد وتطلع اإ رانمج العمل. ولفت انتباه اللجنة اإ

دماهجا مضن برانمج العمل  ىل اإ العديد من املسائل الهامة، واقرتح النظر يف تكل املسائل بشلك صادق وبناء، يؤدي اإ
 الشامل واملتوازن واملوجه للتمنية، مضن جلنة الرباءات.

ن اعرتاضه عىل الاقرتاح املتعلق بأأن يتضمن جدول الأعامل للجنة الرباءات وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية ع .064
ىل التعامل مع البند املذكور كبند مؤقت.  بندا دامئا. ودعا اإ

وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وأأعرب عن اعتقاده  .061
 س بندا دامئا بل مؤقتا.أأن البند املذكور لي

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسطى والبلقان، وساند البيانني اليذين أأدىل هبام وفدا الولايت  .062
 املتحدة الأمريكية والياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء.

أأفريقيا عندما حتدث ابمس اجملموعة وأأعرب ممثل ش بكة العامل الثالث عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جنوب  .061
 الأفريقية.

 (08معلومات عن الأنشطة املتعلقة ابلرباءات يف برانمج التحدايت العاملية للملكية الفكرية )الربانمج 

ىل برانمج حتدايت امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج  .066 (، وقدمت تقريرا بشأأن أأنشطهتا 08أأشارت الأمانة اإ
ن امللكية الفكرية تس تخدم كأداة للأغراض  املتعلقة ابلرباءات، ووزعت وثيقة شامةل ومواد مرتبطة بأأنشطة الأمانة. وقالت اإ

شجيع عىل الابتاكر والأنشطة الابداعية، ولتسهيل توزيع املنتجات املبتكرة، ولهيلكة من أأجل الت  –الاجامتعية والاقتصادية 
ىل التفاق اذلي عقدته الويبو مع الأمم املتحدة يف  ، وأأفادت أأن الزتامات 0922الرشااكت ونقل التكنولوجيا. ولفتت الانتباه اإ

ىل تسهيل نقل التكنولوجيا هبدف تسهيل  الويبو مشلت منذ انضامهما لنظام الأمم املتحدة، تعزيز الابتاكر والابداع، ابلإضافة اإ
التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. وذكر أأن املسائل املتعلقة ابلتحدايت العاملية، من سبيل التغري املنايخ والصحة 
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منايئ. وأأبرزت أأن العاملية والأمن الغذايئ، تؤثر يف خاصة عىل أأفقر الأمم يف العامل، وأأكد أأن تكل املسائ ل ل ختلو من جانب اإ
الرأأي السائد هو أأن الابتاكر والتكنولوجيا ميكهنام أأن يلعبا دورا رئيس يا يف معاجلة التحدايت العاملية. وأأعربت عن اعتقادها 

الويبو أأن امللكية الفكرية جيب أأن تعلب دورها كوس يةل لتطوير التكنولوجيات احلديثة وتسهيل نقلها ونرشها. وذكرت أأن 
أأن تشارك أأكرث يف ذكل اجملال، أأي التغري املنايخ والصحة العامة، وبدرجة أأقل يف الأمن الغذايئ، وأأقرت  4118قررت يف 

ىل مسأأةل كيف ميكن معاجلة التحدايت  بأأن اجملال املذكور يتسم نوعا ما جبانب س يايس، وأأبرزت أأن نقاشا دوليا هاما تطرق اإ
ذاكء الطابع الس يايس للنقاش ول يف اقرتاح جدول أأعامل معني، ومل  املذكورة. وبني أأن الويبو مل تسامه من خالل مشاركهتا يف اإ

ن الويبو شاركت يف  تشارك كطرف يف النقاش ومل تلعب دورا رئيس يا يف تغيري النظام الراهن أأو تدافع عن ذكل. وقال اإ
نة أأن الويبو ميكهنا أأن حتدث التغيري يف اجملالت اليت النقاشات مكورد، وأأاتحت خربهتا وقدراهتا اخلصوصية. ورصحت الأما

ىل الربانمج واملزيانية  س بق وبيهنا التفاق بني الأمم املتحدة والويبو، أأي أأساس يف امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. والتفتت اإ
حمافل للنقاش، من سبيل احللقات  ، وأأفادت أأن الربانمج نرش بعض ادلراسات التحليلية القامئة عىل الوقائع وأأاتح4104/01

ادلراس ية والندوات واملؤمترات. وأأكد خاصة أأن هممة الويبو تركزت يف الس نوات القليةل الأخرية عىل املنصات واملشاريع اليت 
جياد الس بل الكفيةل مبعاجلة املسائل املتعلقة  ابلتغري لها القدرة عىل حتقيق النتاجئ امللموسة وتقدمي مسامهة بناءة من أأجل اإ

ن املنصات املذكورة يه "  WIPO Re:Search" منصة قاعدة بياانت الويبو للبحث 0املنايخ والصحة العامة. وقالت اإ
يك يتناول البحث والتطوير يف جمال الأمراض املدارية املهمةل،  4110ويه مجمع مفتوح لالبتاكرات، أأطلقته املنظمة يف 

، اليت تسهل اس تخدام التكنولوجيا الصديقة WIPO GREENرة الويبو البيئية " مباد4املالراي والسل؛ ابلإضافة اإىل "
حياول من خالل تكل الأدوات واملنصات أأن ينتفع من خربة الويبو اخلصوصية يف نقل  08للبيئة ونقلها. وأأفادت أأن الربانمج 

ب املصاحل املتعددين. ونوهت الأمانة الابتاكر والتكنولوجيا واملعارف، وقدرهتا اخلصوصية عىل أأن تؤسس رشااكت بني أأاحصا
يف هذا الس ياق ابلعالقات الطيبة اليت تربطها ابدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، ابلإضافة 

ىل القطاع اخلاص اذلي يس تخدم يف العادة اخلدمات اليت تقدهما الويبو يف اجملالت الأخرى. وواصلت الأمانة احل ديث عن اإ
هنا تتضمن " " مراجعة الرباءة املتعلقة بأأجزاء امحلض النووي لفريوسات 0أأنشطهتا الرئيس ية املتعلقة ابلرباءات، وقالت اإ

" والأنشطة التعاونية مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، من 4الانفلونزا بطلب من منظمة الصحة العاملية، "
ماكنية احلصول عىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر سبيل تنظمي الندوات امل   –شرتكة ونرش الوثيقة املشرتكة "تعزيز اإ

" ومبادرة الويبو البيئية 2" وقاعدة بياانت الويبو للبحث "1هوامش التقاطع بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة"، "
نتاج القمح. وشددت عىل أأن " واملرشوع اجلاري حاليا يف تزنانيا واملتعلق ابمللك 1" ية الفكرية والأمن الغذايئ يف جمال اإ

املنظمة قد تدخلت يف املسائل املتعلقة ابلتحدايت العاملية لأهنا متكل اخلربة يف جمالت امللكية الفكرية والابتاكر ونقل 
ت، ابلتعاون مع بعض الرشاكء التكنولوجيا، وأأكدت أأنه ميكن اس تخدام اخلربة املذكورة، بشلك بناء ملعاجلة تكل التحداي

الآخرين. وطلبت الأمانة من ادلول الأعضاء أأن تتواصل مع املؤسسات والرشاكت املعنية ابلبحث واليت قد تكون لها القدرة 
ىل اإرشاك ادلول الأعضاء خاصة فامي يتعلق  ن ذكل هيدف اإ عىل املسامهة يف املنصات أأو عىل الاس تفادة مهنا، وقالت اإ

اتحة الصناديق الاستامئنية.ابملنصات امل  ذكورة. وجشعت الأمانة ادلول الأعضاء عىل املسامهة أأكرث من خالل اإ

مانة عىل املعلومات اليت قدمهتا بشأأن الأنشطة املتعلقة ابلرباءات يف الربانمج  .062 وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره للأ
عداد الوثيقة الإخبارية املكتوب08 ىل أأن الأمانة زجزت اإ ة يف الوقت احملدد، وأأفاد بأأن ادلول الأعضاء مل تمتكن من تقيمي .وأأشار اإ

وادلورة العرشين  4101الوثيقة قبل اجامتع اخلرباء يف العوامص، وأأقر بأأن الوقت اذلي يفصل بني امجلعيات العامة يف ديسمرب 
لوثيقة الإخبارية املكتوبة املتعلقة للجنة الرباءات ليس اكفيا. وطلب، من هجة أأخرى، أأن توزع الأمانة عىل ادلول الأعضاء ا

املتعلقة ابلتمنية، يف الوقت احملدد. وشدد عىل أأمهية تعزيز الشفافية يف أأنشطة الويبو.  08ابلتقرير عن أأنشطة الربانمج 
لقة وأأعرب عن تأأييده لرأأي الأمانة بشأأن رضورة أأن تتدخل الويبو يف النقاشات اجلارية حاليا يف احملافل املتخصصة واملتع

ىل النقاشات بشأأن تغري املناخ، وأأبرز أأن اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية  بتغري املناخ والأمن الغذايئ والصحة العاملية. والتفت اإ
ىل  ىل تعريف طرائق نقل التكنولوجيات السلمية بيئيا. وأأشار اإ بشأأن تغري املناخ يه احملفل املالمئ للنقاش، خاصة ابلستناد اإ
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خالء مسؤولية أأن أأنشطة الوي  بو خبصوص املوضوع املذكور اكنت طوعية ول تلزم ادلول الأعضاء، وطلب الوفد أأن يرد ذكر اإ
آراء ادلول الأعضاء يف الويبو.  املواد اليت طورها الربانمج، وأأن تبني أأن الأمانة يه من طور املواد وأأن مضموهنا ل يعرب عن أ

اتوات اليت نصت علهيا مبادرة وسأألت ممثةل ش بكة العامل الثالث ملاذا قيدت  .068 صدار الرتاخيص دون حتصيل اإ آلية اإ أ
ل ادلول الأقل منوا، رمغ أأن الأمراض املدارية املهمةل ترضب أأيضا غريها من البدلان.  قاعدة بياانت الويبو للبحث، فمل تشمل اإ

ىل أأن املنظمة املذكورة تعم ىل التعاون مع منظمة الصحة العاملية، وأأشارت اإ ل عىل مناذج متنوعة للبحث والتطوير، والتفتت اإ
تتناول تلكفة البحث والتطوير وسعر الأدوية، وطلبت توضيح دور شعبة التحدايت العاملية يف هذه املسأأةل بعيهنا، وأأعربت 
ىل امتالك أأي نو  ىل الكثري من الس بل والوسائل اليت متكن من القيام ابلبحث دون احلاجة اإ ع عن اعتقادها أأن ميكن التوصل اإ

 من أأنواع حقوق امللكية الفكرية.

صدار الرتاخيص مضن قاعدة بياانت الويبو للبحث، أأوحضت أأن قاعدة بياانت  .069 ولفتت الأمانة الانتباه اإىل رشوط اإ
الويبو للبحث تدقق يف الفجوة التكنولوجية، وخاصة فامي يتعلق ابملنتجات الطبية والتالقيح ووسائل التشخيص الطيب، اليت 

لهيا. وبينت أأن املعلومات املادية جتمع يف خطوة أأوىل هبدف تعزيز تطوير تكل التكنولوجيات. ل يزال اجمل ال املذكور يفتقر اإ
ن الفرق الوحيد يطرأأ فقط عندما يصري أأحد املنتجات قابال للتسويق  وبينت أأن تكل املعلومات متاحة للجميع جماان. وقالت اإ

فاقات الرتخيص اليت تعقد، بعد ذكل، بناء عىل قاعدة بياانت الويبو للبحث ويدخل الأسواق املتنوعة. وأأفادت أأن لك ات
تنص عىل أأن بيع املنتجات ل يتضمن حتصيل الإاتوات يف البدلان الأقل منوا. وأأعلنت أأن الأعضاء اتفقوا عىل التفاوض حبسن 

ماكنية حصول لك البدلان النامية عىل تكل املنتجات، وعىل أأن يأأخذوا ب عني الاعتبار عبء املرض والتمنية نية عىل اإ
لهيا. وأأفادت أأن مبادرة قاعدة بياانت الويبو للبحث تقر بعبء املرض يف  الاقتصادية للشعوب اليت يه يف أأمس احلاجة اإ
ن املبادرة مل تقرر بعد ما يه  اتحة املنتجات املذكورة برشوط تفضيلية، واس تدركت قائةل اإ ىل اإ العديد من البدلان واحلاجة اإ

 الرشوط، طاملا أأن املنتج اذلي سيمت تطويره والوضعية يف البدل املعين مازالت جمهوةل يف ذكل الوقت. ورأأت أأن ذكل تكل
يعد ترصحيا حبسن النية أأكرث من كونه عقدا حمددا. وأأوحضت أأن الأطراف ميكهنا أأن تتخطى الرشوط ادلنيا والتفاق اذلي 

ياانت الويبو للبحث، وتتفق عىل رشوط تفضيلية، طاملا مل يعرتض أأحد الأطراف. جيمع لك الرشاكء اذلين شاركوا يف قاعدة ب 
ىل العالقة مع منظمة الصحة العاملية، وشددت عىل أأمهية أأن تشرتك منظمة الصحة العاملية منذ البداية،  والتفتت الأمانة اإ

ىل اخلربة يف جما ل الصحة العاملية، وأأن ولية املنظمة ل تشمل وأأكدت أأمهية التعاون اللصيق معها، وبينت أأن الويبو تفتقر اإ
اجملال املذكور. وأأفادت أأن املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية أأعربت خالل تظاهرة اإطالق قاعدة بياانت الويبو للبحث، 

ىل مسأأةل الأمراض امل دارية املهمةل عن دمعها للمرشوع، وعن اعتقادها أأن املرشوع يعد أأحد الآليات اليت تلفت الانتباه اإ
ن قاعدة البياانت ل تقيد  واملالراي والسل، وتعاجلها. وذكرت أأن قاعدة بياانت الويبو للبحث ليست احلل الوحيد، وقالت اإ

ن قاعدة بياانت الويبو للبحث  ىل تقييد النقاشات اليت أأجراها اخلرباء داخل منظمة الصحة العاملية. ومضت قائةل اإ ول هتدف اإ
عطاء  ىل اإ جابة واحدة ومنوذج واحد لس بل تسهيل الابتاكر يف أأحد اجملالت اليت عانت من الإهامل طويال. وأأفادت هتدف اإ اإ

آليات المتويل اخملتلفة اليت تناقشها منظمة الصحة العاملية. وأأوحضت أأن قاعدة  أأن قاعدة بياانت الويبو للبحث ل تتعارض مع أ
من أأن تنطلق بقوة وأأنشطة البحث والتطوير اجلارية من أأن ترسع بياانت الويبو للبحث متكن أأنشطة البحث اجلديدة 

ذ ميكن لتكل الأحباث أأن تس تفيد من امللكية الفكرية واملعارف الهائةل اليت نتجت عن مبلغ يفوق  مليار دولر  21الوترية، اإ
رت بأأن قاعدة بياانت الويبو من الأموال اليت أأنفقت عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة يف القطاعني العام واخلاص. وأأق

للبحث تعد نوعا من أأنواع المتويل غري املبارش وأأحد أأوجه املساهامت التمكيلية يف أأحد اجملالت اليت تمتتع فهيا الويبو بأأفضلية 
جيايب يف معاجلة التحدايت العاملية، خاصة يف جما ل نسبية، ويه قدرهتا عىل دفع أأصول امللكية الفكرية للمسامهة بشلك اإ

 الأمراض املدارية املهمةل، واملالراي والسل.
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 من جدول الأعامل: العمل املقبل 04البند 

ن برانمج العمل املقبل ينبغي أأن يكون متوازان بشلك عام، وأأن يكون يف  .021 حتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وقال اإ
والتقييدات، وذكر أأنه قد جرى فعال التفاق  نفس الوقت متوازان يف س ياق لك بند عىل حدة. والتفت اإىل الاس تنناءات

عىل ختصيص نصف يوم لعقد حلقة دراس ية بشأأن الاس تنناءات امخلسة املتبقية، وأأنه قد تقرر عقد احللقة ادلراس ية خالل 
ل بعد عقد احللقة ادلراس ي ضايف اإ ة خالل ادلورة القادمة للجنة الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأنه ل جيب النظر يف أأي معل اإ

ادلورة القادمة، يك تؤخذ نتاجئها بعني الاعتبار. ونوه بقمية العمل املتعلق جبودة الرباءات، وشدد عىل أأمهية ذكل العمل. وذكر 
أأن ذكل البند من جدول الأعامل تضمن العديد من الاقرتاحات، وأأوحض أأهداف تكل الاقرتاحات وفوائدها، قصد الإجابة 

عالم امجليع ابلجتاه املشرتك اذلي جيب السري فيه. والتفت عىل اخملاوف اليت عربت عهن ا بعض ادلول الأعضاء، ومن أأجل اإ
(، وذكر أأهداف الاس تبيان، ويه SCP/18/9اإىل الاس تبيان اذلي اقرتحته وفود كندا وادلمنارك واململكة املتحدة )الوثيقة 

" وتبادل املعارف من أأجل متكني ماكتب الرباءات 4"" التعرف عىل ما يعنيه مصطلح "جودة" للك دوةل عضو، 0كام ييل: "
" وتكوين الكفاءات يف ماكتب الرباءات بغض النظر عن مس توى 1من التعمل من بعضها البعض وحتسني ممارساهتا، "

 " وحتسني املساعدة التقنية اليت تقدهما ماكتب الرباءات. وأأضاف أأن الهدف الأول من الاس تبيان اكن الإجابة2التطور، "
عىل اخملاوف اليت أأعربت عهنا بعض ادلول الأعضاء بشأأن غياب التعريف املشرتك ملصطلح "جودة" الرباءات. وبني أأن أأحد 

أأغراضه هو مجع املواد من أأجل مناقشة ما يه جودة الرباءات. وأأفاد أأن النقاش املذكور قد يتضمن العديد من اجلوانب 
يفات حسب البدلان وكيف ميكن للجنة أأن تتوصل اإىل أأرضية مشرتكة متكن من املتنوعة، من سبيل درجة التباين بني التعر 

زايدة التعاون بشأأن املسأأةل املذكورة. وأأبرز أأن اللجنة ليس دلهيا تعريف مشرتك جلودة الرباءات، ورأأى أأن ذكل يعد تربيرا 
ن الأهداف الأخرى لالس تبيان مفيدة مجليع البدلان، خاصة  اكفيا للقيام ابلس تبيان، بدل احليلوةل دون القيام به. وقال اإ

ضايف. وأأوحض أأن الاس تبيان تضمن سؤال "ما ىل أأي تفسري اإ هو  البدلان النامية، وأأضاف أأن أأس باب ذكل ل حتتاج اإ
ن 0تعريف/تعريفات "جودة الرباءات" املس تخدم/ة يف النظام القضايئ الوطين يف بدلك؟"، وهو السؤال س. ، وأأضاف اإ

ىل أأن الأقسام من ) ذكل السؤال يقابل ىل )0الهدف الأول لالس تبيان، وأأشار اإ ( يف الاس تبيان تقابل الأهداف املعنية 1( اإ
ىل اإحداث تعريف م ىل معرفة الصورة املذكورة أأعاله. وشدد الوفد عىل أأن الاس تبيان ل هيدف اإ وحد جلودة الرباءات، بل اإ

عضاء يف تفسري ذكل املفهوم، والأخذ بعني الاعتبار للظروف الوطنية الاكمةل ملفهوم جودة الرباءات، مع احرتام حق ادلول الأ 
ن  للك دوةل. وأأعرب عن اس تعداده لأن يدرج يف الاس تبيان أأية أأس ئةل أأخرى تعكس املشاغل الأخرى لدلول الأعضاء اإ

ية واململكة املتحدة اكنت لها أأية مشاغل. والتفت الوفد اإىل الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود الياابن وامجلهورية الكور
( بشأأن SCP/19/4( ووفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة .SCP/20/11 Revوالولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 

تقامس العمل، وأأكد أأن البدلان املعنية حتتفظ متاما، بناء عىل املبادرات املذكورة لتقامس العمل، حبقها الس يادي يف أأن تقرر 
ىل التعليق اذلي أأدىل به وفد الهند، وذكر أأن املادة منح الرباء من اتفاق تريبس تنص عىل أأن  4.49ة أأو ل. ولفت الانتباه اإ

ادلول الأعضاء ميكهنا أأن تطالب مودع الطلب بتقدمي املعلومات املتعلقة بطلبات الرباءات واملنح اليت أأودعها مودع الطلب 
قامس العمل من سبيل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات تتيح يف اخلارج. وأأعرب عن اعتقاده أأن برامج ت

ىل أأن  العديد من احلوافز ملودعي طلبات الرباءات يك يقدموا طوعيا املعلومات اليت بينهتا املادة املذكورة. ولفت انتباه اللجنة اإ
حنو مودع الطلب، من سبيل الطريق الرسيع لتسوية برامج تقامس العمل تنقسم اإىل صنفني. وأأفاد أأن الصنف الأول موجه 

املنازعات املتعلقة ابلرباءات، وأأن الصنف الثاين موجه حنو ماكتب الرباءات. وشدد عىل أأمهية أأن يفهم امجليع أأن تقامس العمل 
ب عن اعتقاده هو الواقع البس يط يف هذه احلياة واذلي يعكس حاجة ماكتب الرباءات اإىل مجع املعلومات للفاحصني. وأأعر 

الشديد أأن ختصيص الصفحة الرئيس ية عىل الانرتنت ميكن أأن يتيح فكرة اكمةل عن معل برامج تقامس العمل وميكن أأن يسامه 
حداث الصفحة الرئيس ية عىل الانرتنت ينظم املعلومات الراهنة يف نسق ميكن  يف فهم طبيعة الربامج بشلك فعيل. ورأأى أأن اإ

ليه، وأأضاف أأنه مي لكرتوين الراهن واخملصص ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإ  كن القيام بذكل عرب توس يع موقع الويبوالنفاذ اإ
، SCP/19/4وللطريق الرسيع لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات. والتفت اإىل الاقرتاح اذلي ورد يف الأصل يف الوثيقة 

نه ميكن اس تخدام املؤمتر الس نوي ملناقشةو  ذا اكن برانمج تقامس العمل يؤثر أأم ل عىل حق البدلان املعنية،  واصل قائال اإ ما اإ
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يف اختاذ القرار بطريقة قامئة عىل الإثبات. وأأبرز أأن أأحد أأغراض الاقرتاح املذكور هو تعزيز الفهم الفعيل للربامج. وأأشار الوفد 
ىل ادلراسة اليت اقرتهحا وفد اليوانن ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودو هل الأعضاء، واملتعلقة ابلقوانني واملامرسات اخملتلفة اإ

وكيف حتد من القدرة عىل تقامس العمل وابلتدابري اليت ميكن وضعها ملعاجلة لك املشالك عىل الصعيد ادلويل، وذكر أأن 
س بانيا ادلراسة املذكورة ميكن أأيضا أأن توحض الطابع الأسايس لربامج تقامس العمل. وأأضاف أأن الاقرتاح اذلي أأدىل  به وفد اإ

ىل مواءمة ذكل املفهوم بل اإىل حتسني املعارف املرتبطة SCP/19/5بشأأن النشاط الابتاكري )الوثيقة  ( مل يكن هيدف اإ
ن ادلراسة الأوىل س تكون دراسة  بذكل الرشط من رشوط الرباءات. وبني أأن الاقرتاح يتضمن ثالث دراسات. وقال اإ

ف الشخص املاهر يف اجملال من الناحية الترشيعية، واخلطوط التوجهيية للفحص اس تقصائية لتقيص احلقائق بشأأن تعري
والقوانني الإفرادية يف العامل. وأأفاد أأن ادلراسة الثانية س تكون أأيضا دراسة اس تقصائية مشاهبة لتقيص احلقائق بشأأن الطرائق 

عن اعتقاده أأن حتسني املعارف بشأأن النشاط املس تخدمة يف مجيع أأحناء العامل لتقيمي النشاط الابتاكري. وأأعرب الوفد 
الابتاكري من سبيل املعارف املرتبطة ابلفروق املتعلقة مبس توى النشاط الابتاكري س تكون مفيدة للك املاكتب 

آخر العقبات اليت جيب أأن  واملس تخدمني بغض النظر عن مس توايت التمنية يف البدل املعين. وذكر أأن النشاط الابتاكري هو أ
ا الطلب من أأجل منحه الرباءة، وشدد عىل أأمهية رشط الأهلية للحامية برباءة يك تكون الرباءات ذات جودة عالية. يتخطاه

ورأأى أأن البدلان ستمتكن بفضل حتسني املعارف املرتبطة ابلنشاط الابتاكري، من منح الرباءات فقط لالخرتاعات اليت 
ىل تس تجيب لرشط الأهلية للحامية برباءة. وحتدث الوف د ابمس اجملموعة ابء، وشدد عىل أأمهية جودة الرباءات، ابلإضافة اإ

العمل الإضايف بشأأن التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة ينبغي أأن تتخذ، ابلستناد 
ىل مقاربة القانون املرن، خطوات موضوعية حنو الآليات امللموسة اليت تتناول مسأأةل الا عرتاف حبصانة الاستشارة القانونية اإ

اليت يقدهما مستشارو الرباءات الأجانب. وساند الوفد الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد أأسرتاليا بشأأن ادلراسة اليت قامت هبا 
الأمانة عن املشالك اليت حتد من تنفيذ حصانة الاستشارة القانونية أأو حتول دون تنفيذها. وأأكد أأن اخلطوات املذكورة 

س تكمتل عن طريق ختصيص صفحة عىل املوقع الالكرتوين للويبو، من أأجل المتكن من نرش املعلومات املفيدة اليت مجعت 

بفضل الأنشطة اليت قامت هبا الأمانة اإىل حد الآن، وبفضل احللقة ادلراس ية احملمتةل اليت سيشرتك فهيا عدد من املراقبني 
ن اللجنة ينبغي أأن تعمتد مقاربة متوازنة حىت فامي اذلين سيتقامسون جتارهبم العملية. والتف ىل الرباءات والصحة، وقال اإ ت الوفد اإ

ىل أأن العالقة بني الرباءات والصحة تتضمن جانبني وهام النفاذ والابتاكر.  يتعلق بلك بند من بنود جدول الأعامل. وأأشار اإ
ن طريق اجللسة التشاركية اليت عقدهتا بشأأن اس تخدام وأأفاد أأن اللجنة قد عاجلت اجلانب الأول خالل ادلورة العرشين، ع

ىل الرتكزي عىل اجلانب الآخر، خالل ادلورة املقبةل، أأي  البدلان ملواطن املرونة يف الرباءات املتعلقة ابلصحة. ودعا الوفود اإ
وفد الولايت املتحدة  الرتكزي عىل الابتاكر يف س ياق الرباءات والصحة. وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي أأدىل به

ماكنية SCP/17/11الأمريكية )الوثيقة  (، واذلي سلط الضوء عىل اجلانب املتعلق ابلبتاكر يف الرباءات والصحة، وعىل اإ
دراجه مضن عنارص برانمج العمل يف ادلورة  ىل نقل التكنولوجيا، وأأكد أأنه ل جيب النظر  40اإ للجنة الرباءات. والتفت الوفد اإ

ل بعد عرض الصورة الاكمةل بشلك واحض، بعد أأن تهنىي جلنة التمنية معلها.يف العمل ا  لإضايف املتعلق ابملسأأةل املذكورة اإ

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسطى والبلقان، وأأعرب عن اعتقاده أأن اللجنة ميكن أأن تضع  .020
ىل أأن الاس ت فادة من برانمج العمل الراهن وحتسينه أأكرث من أأجل تعزيز الفهم برانجما متوازان. ورصح أأن الوفود هتدف اإ

اب الوسطى والبلقان مازالت ملزتمة مبواصةل النقاشات بشأأن ووروانب الوجهية. وأأكد أأن مجموعة أأ املشرتك وحتسينه يف لك اجل
سأأليت جودة الرباءات ورسية املواضيع اجلارية. وشدد عىل أأن مواصةل النقاش حتظى حاليا ابلأولوية، خاصة فامي يتعلق مب 

التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. والتفت اإىل جودة الرباءات، وأأيد بدء الاس تبيان اذلي اقرتحته وفود كندا 
س بانيا )الوثيقة SCP/18/9واململكة املتحدة وادلمنارك )الوثيقة  (. وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد اإ

SCP/19/5 ن مجع املعلومات بشأأن برامج ى أأن بدء دراسة تتناول مفهوم النشاط الابتاكري س يكون مفيدا. (، ورأأ وقال اإ
تقامس العمل بني ماكتب الرباءات س يكون أأيضا مفيدا خالل النقاشات املتعلقة جبودة الرباءات، أأي املتعلقة ببحث الرباءات 

اذلي أأدلت به وفود الياابن وامجلهورية الكورية واململكة املتحدة وحفصها. وأأوحض أأن الوفد يؤيد عىل ضوء ما س بق الاقرتاح 
(. وأأعرب عن اعتقاده الشديد أأن ختصيص صفحة عىل الانرتنت SCP/20/11 Revوالولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 
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اذلي أأدىل به وفد اليوانن وعقد املؤمتر الس نوي سيساهامن يف تعزيز فهم طبيعة الربامج والفوائد مهنا. وأأشار اإىل الاقرتاح 
ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، بشأأن كيف حتد القوانني واملامرسات اخملتلفة من القدرة عىل تقامس العمل وما 

ن ذكل الاقرتاح  يه التدابري الطوعية اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأية مشالك قد تطرأأ عىل الصعيد ادلويل، وساند الرأأي القائل اإ
مستشاري قد يسامه أأيضا يف توضيح طبيعة برامج تقامس العمل. والتفت اإىل العمل املقبل املتعلق برسية التصالت بني 

ىل مقاربة القانون املرن، وبني أأن تكل املقاربة ل ميكهنا أأن الرباءات ومولكهيم ىل تطوير مبادئ غري ملزمة ابلستناد اإ ، ودعا اإ
وأأعرب عن تأأييد اجملموعة لفكرة ختصيص صفحة عىل الانرتنت لإاتحة املعلومات ء يف الويبو. تؤثر عىل س يادة ادلول الأعضا

حول الوضعيات السائدة يف ادلول الأعضاء خبصوص رسية التصالت. وحث الأمانة عىل تنظمي حلقة دراس ية، حبضور 
ذا ما اجمتعت ستشلك سبيال مالمئا املراقبني، هبدف تبادل التجارب العملية يف ذكل اجملال. وأأعلن أأن تكل اخلطو  ات اإ

للميض قدما. ولفت الانتباه اإىل موضوع الاس تنناءات املتعلقة حبقوق الرباءات، وأأفاد أأن اللجنة ينبغي أأن تأأخذ بعني 
 الاعتبار أأهنا س تعقد حلقة دراس ية أأخرى بشأأن الاس تنناءات والتقييدات امخلسة املتبقية خالل دورهتا املقبةل. وأأكد رضورة
ىل مسأأةل الرباءات  ىل ما بعد عقد احللقة ادلراس ية قبل مناقشة العمل املقبل املتعلق ابملسأأةل املذكورة. والتفت اإ الانتظار اإ

والصحة وشدد عىل رضورة أأن يكون النقاش الإضايف متوازان وأأن يأأخذ بعني الاعتبار ادلور اذلي يلعبه نظام الرباءات يف 
( ركز SCP/17/11ية. ورأأى أأن الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية )دمع الابتاكرات يف قطاع الأدو 

ىل نقل  عىل جانب الابتاكر يف الرباءات والصحة، ورصح أأن ذكل الاقرتاح ميكن أأن يسامه يف تكل املقاربة املتوازنة. وأأشار اإ
يع جلنة التمنية، املتعلقة بنقل التكنولوجيا، قبل التفكري التكنولوجيا، وأأعرب عن اعتقاده أأنه من الرضوري حتليل نتاجئ مشار 

ىل اتفاق بشأأن معلها املقبل.  يف أأي خطوات جديد مضن جلنة الرباءات. وعرب عن اقتناعه بأأن اللجنة ستنجح يف التوصل اإ

نه من الرضوري أأن يؤدي النقاش بش .024 أأن العمل وحتدث وفد اليوانن ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وقال اإ
ىل  ىل برانمج متوازن. والتفت اإىل جودة الرباءات، ورصح أأنه جيب وضع برانمج العمل ابلستناد اإ ىل التوصل اإ املقبل اإ

( والولايت SCP/17/7( وادلمنارك )الوثيقة SCP/17/8الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود كندا واململكة املتحدة )الوثيقة 
س بانيا )الوثيقة SCP/17/10املتحدة الأمريكية )الوثيقة  (. وأأعرب عن رغبته، كخطوة مقبةل، يف بدء SCP/19/5( واإ

اس تبيان يتضمن العنارص الواردة يف مجيع الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود كندا واململكة املتحدة وادلمنارك والولايت املتحدة 
اليت تس تخدهما ادلول الأعضاء يف الويبو، عىل  الأمريكية. ورأأى أأن القيام بدراسة عن النشاط الابتاكري وس بل التقيمي

س بانيا، س متكن من تعزيز الفهم بشأأن ذكل الرشط. واقرتح أأن تنظر اللجنة، عند تناولها لأنظمة  الشلك اذلي اقرتحه وفد اإ
ىل أأن بطالها، دون احلاجة اإ لغاء الرباءات واإ تكون القامئة  الطعن، يف جتميع مناذج أأنظمة الطعن والآليات الإدارية الأخرى لإ

ن ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الالكرتوين س يذيك الوعي  ىل برامج تقامس العمل، وقال اإ ابلرضورة شامةل. وأأشار اإ
ابملبادرات القامئة وميكن ماكتب الرباءات من التعاون بفاعلية أأكرب. وأأضاف أأن املؤمترات الس نوية اليت تعقد يف هامش 

تبادل التجارب بشأأن برامج تقامس العمل، ومن اس تكشاف س بل حتسني الفائدة اليت دورات جلنة الرباءات س متكن من 
جتنهيا ماكتب الرباءات، ومس تخدمو نظام امللكية الفكرية، وامجلهور من تكل الربامج. وأأبرز الوفد أأن الويبو ميكن أأن تقوم 

، وعن التدابري الطوعية اليت ميكن وضعها لعملبدراسة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة وكيف حتد من القدرة عىل تقامس ا
ملعاجلة أأي مشالك قد تطرأأ عىل الصعيد ادلويل، وأأفاد أأن تكل ادلراسة قد تساعد عىل التعرف عىل املبادرات اليت ميكن 

بو اكنت القيام هبا لتحسني فعالية نظام الرباءات، وعىل جمالت تكل املبادرات. وأأقر بأأن اخملططات اليت تعهدت هبا الوي 
ىل عدم كبح اجلهود املبذوةل لتحسني جودة نظام الرباءات وفعاليته. وأأشار الوفد اإىل موضوع الرباءات  طوعية، ودعا اإ

ن حقوق  والصحة، وأأكد أأنه يتفهم مشاغل ادلول النامية والأقل منوا بشأأن تناول مشالك الصحة العامة، واس تدرك قائال اإ
ماكنية احلصول عىل ذكل املنتج، مثلام أأن انعدام تكل امللكية الفكرية املرتبطة مبنتج مع ني ل تعد يف حد ذاهتا عائقا أأمام اإ

احلقوق ل يعين ضامن احلصول عليه. وأأبرز أأنه ميكن النظر يف العنارص اليت وردت يف الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت 
ىل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، وشدد املتحدة الأمريكية، أأثناء النقاش بشأأن العمل املقبل. والتفت اإ 

تشارو ستشارات القانونية اليت يقدهما مس عىل رضورة النظر يف بعض الآليات امللموسة ملعاجلة مسأأةل الاعرتاف حبصانة الا
دئ غري امللزمة اليت ميكن الرباءات الأجانب. وأأعلن أأنه ميكن انهتاج مقاربة القانون املرن، وأأت تعمتد ادلول الأعضاء املبا
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تطبيقها عىل الصعيد الوطين، وأأضاف أأن تكل املقاربة ستسمح بأأن تتباين الأنظمة الراهنة مما س يفيد مس تخديم نظام 
ىل موضوع نقل  الرباءات، بغض النظر عن مس توى التمنية يف لك دوةل من ادلول الأعضاء يف الويبو. والتفت الوفد اإ

ن ال  يناء احللول  –تارخي الهنايئ لتقدمي التقرير عن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة التكنولوجيا، وقال اإ
، ورصح أأنه ل يؤيد البدء يف أأية مبادرات جديد مضن جلنة الرباءات، قبل أأن 4102هو ادلورة املقبةل للجنة التمنية يف مايو 

املرتبطة به. ولفت الانتباه اإىل الاس تنناءات والتقييدات، وبني أأن ولية الوثيقة،  ينهتىي التقرير املذكور وتنهتىي دراسة املتابعة
اليت تشمل الاس تنناءات والتقييدات املتبقية املتعلقة ابلرباءات، قد حددت فعال وأأنه من املتوقع أأن تقدم الأمانة تكل الوثيقة 

ىل أأن لنقاش بنا  ء بشأأهنا، وأأعرب عن الزتامه ادلامئ بوضع برانمج معل متوازن.خالل ادلورة املقبةل للجنة الرباءات. وتطلع اإ

 وقدم الرئيس تقريرا مكتواب عن اقرتاحاته بشأأن العمل املقبل للجنة الرباءات، وانقش ته اللجنة. .021

ىل تعارض املصطلحني "دراسة جدوى" و"لتقيص احلقائق فقط"،  .022 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأشار اإ
ضافة ذكل اإىل جسل اجللسة. ودعا الأمني ىل اإ ىل تقدمي تفسري بشأأن املصطلحني واإ  العام اإ

وأأوحضت الأمانة أأن القضية ترتبط ابلعالقة بني مصطلح "دراسة جدوى" والعبارة اليت ارتبطت هبا ويه "لتقيص  .021
يتعارض رمغ لك  احلقائق فقط". ورأأت أأن "دراسة جدوى" س تكون مهبمة مبفردها، وأأعربت عن اعتقادها أأن املصطلح ل

ذ أأن "لتقيص احلقائق فقط" حتدد معىن اللكمة الأساس ية ويه "دراسة". وذكرت أأهنا  يشء مع عبارة "لتقيص احلقائق فقط" اإ
ىل الإماكنيات وتس تكشفها، دون القيام بتقياميت أأو تقدمي توصيات.  س تقدم يف ادلراسة توضيحا اكمال للس ياق وتتعرف اإ

ىل أأن يكون العمل املتعلق ابلرباءات والصحة موضوعيا وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجمل .026 موعة الأفريقية، وأأكد تطلعه اإ
أأكرث. وأأعلن أأنه يتوقع أأن يمت القيام بدراسة عن استنفاد احلقوق، وأأعرب عن أأمهل يف القيام بذكل خالل ادلورة الثانية 

ىل أأن اجملموعة الأفريقية س بق وأأعربت عن خماوفها من أأن  والعرشين، وأأقر بأأن اللجنة مل توافق بعد عىل ذكل. ولفت الانتباه اإ
ىل مواءمة القوانني بشلك ل ميكهنا املوافقة عليه.  يؤدي العمل اجلاري مضن بند جدول الأعامل "جودة الرباءات" اإ

جراء بعض النقاش، وافقت اللجنة عىل أأن قامئة القضااي غري املكمتةل س تظل مفتوحة ملزيد من البحث وال  .022 نقاش وبعد اإ
 يف ادلورة املقبةل للجنة الرباءات.

، وافقت اللجنة عىل أأن ينحرص معلها يف ادلورة املقبةل نة الرباءاتجل دون اإخالل بولية ابلإضافة اإىل ذكل و و .028
(SCP/21:ىل التنس يق يف هذه املرحةل، وسوف يُنجز عىل النحو التايل  ( يف تقيص احلقائق دون أأن يؤدي اإ

 قوق الرباءاتوالتقييدات عىل حالاس تنناءات  (0)

ىل الإسهامات املس تلمة من ادلول الأعضاء، حول  "0" س تعد  الأمانة وثيقة، ابلستناد اإ
كيفية تنفيذ الاس تنناءات والتقييدات يف ادلول الأعضاء، دون تقيمي فعالية تكل الاس تنناءات 

حقوق الرباءات؛ والتقييدات: احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات؛ واستنفاد 
والرتخيص الإجباري و/أأو الاس تخدام احلكويم؛ والاس تنناءات والتقييدات املتعلقة 

ابس تخدام املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة. وسوف تشمل 
 الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذها.

م ند "4" خالل ادلورة  SCP/19/6وة تدوم نصف يوم، كام يه مقرتحة يف الوثيقة ستنظَّ
 حول الاس تنناءات والتقييدات املذكورة أأعاله. (SCP/21)احلادية والعرشين 
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 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض (4)

ىل ادلورة الثانية والعرشين  "0" همام اإ . (SCP/22)س تعد  الأمانة ادلراس تني التاليتني وتقد 
ىل املعلومات اليت تقدهما ادلول الأعضاء، وس ُتجمع فهيام معلومات من  وستستند ادلراس تان اإ

 الواقع دون حتليل أأو توصية:

دراسة عن النشاط الابتاكري مبا يشمل العنارص التالية: تعريف الشخص من  )أأ(
أأهل املهنة، واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى 

 النشاط الابتاكري؛

ودراسة عن الكشف الاكيف مبا يشمل العنارص التالية: رشط الكشف المتكيين  )ب(
 ورشط ادلمع ورشط الوصف الكتايب.

وستنظم اللجنة خالل دورهتا احلادية والعرشين جلسة تتبادل فهيا ادلول الأعضاء  "4"
يل. واكن التفامه يف اللجنة حول جتارب مشاطرة العمل والتعاون عىل الصعيد ادلو املعلومات

عىل أأن املناقشات حول مشاطرة العمل والتعاون ل يفرتض أأي قبول تلقايئ ملنتجات مشاطرة 
ىل اإخالل ابحلقوق الس يادية لدلول الأعضاء يف معاجلة طلبات الرباءات  العمل ول يؤدي اإ

 والرباءات معال ابلقانون املنطبق.

ىل واثئق العمل املبي نة يف جدول أأعامل  .SCP/20/11 Rev وس تضاف الوثيقة "1" اإ
 للجنة. ادلورة املقبةل

( فامي خيص مبادرات PCT-PPHوس تحسن الأمانة موقع الويبو الإلكرتوين ) "2"
 العمل. مشاطرة

 الرباءات والصحة (1)

س تعد الأمانة، ابلتعاون قدر الإماكن مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية  "0"
لأغراض ادلورة احلادية والعرشين للجنة، دراسة جدوى حول الكشف عن الأسامء ادلولية 

 يف طلبات الرباءات و/أأو يف الرباءات. (INN)غري مسجَّةل امللكية 

للجنة املقبةل، دراسة حول دور أأنظمة الرباءات يف وس تعد  الأمانة، لأغراض دورة ا "4"
الهنوض ابلأدوية الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لإاتحة الأدوية اجلنيسة 

 والأدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية/البدلان الأقل منوا.

سة حول تنفيذ أأوجه املرونة وحيمتل أأن جُترى يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة درا "1"
 بشأأن خمتلف أأنواع استنفاد احلقوق يف ادلول الأعضاء. وسيناقش حمتوى تكل ادلراسة.

هيم (2)  رسية التصال بني مستشاري الرباءات ومولك ِّ

عىل صفحة الإنرتنت  SCP/20/9 س تنرش الأمانة املعلومات الواردة يف الوثيقة "0"
نة الرباءات يف شلك أأسهل منال وأأيرس اس تخداما، اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للج 
 وس تعمل عىل حتديهثا ابنتظام.
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وستنظم اللجنة، يف دورهتا املقبةل، ندوة تدوم نصف يوم بشأأن رسية املشورة املقدمة  "4"
ني وكذكل بعض مستشاري الرباءات.  من مستشاري الرباءات والتجارب العملية لبعض املولك ِّ

ىل تقدمي اقرتاحات حول هذا املوضوع.وادلول الأعضاء  "1"  مدعوة اإ

 نقل التكنولوجيا (1)

س تجمع الأمانة مزيدا من الأمثةل والتجارب العملية حول ما يتصل ابلرباءات من حوافز  "0"
زاء نقل التكنولوجيا من الأعضاء واملراقبني يف اللجنة، ول س امي من البدلان الأقل  وعراقيل اإ

 خلاص ابلقدرة الاستيعابية يف نقل التكنولوجيا.منوا، مع مراعاة البعد ا

ىل تقدمي اقرتاحات حول هذا املوضوع. "4"  وادلول الأعضاء مدعوة اإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 01البند 

 (.SCP/20/12 قدم الرئيس ملخص الرئيس )الوثيقة .029

 .4102 نومفرب 2 اإىل 1جنيف يف الفرتة من  أأبلغت الأمانة اللجنة بأأن دورهتا احلادية والعرشين س ُتعقد، مبدئيا، يفو  .081

 وأأحيط علام مبلخص الرئيس. .080

س يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت وأأحاطت اللجنة علام كذكل بأأن احملرض الرمسي لدلورة سريد يف تقرير ادلورة. و  .084
من الوثيقة  00اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة 

SCP/4/6 .ماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين ( واذلي يتيح لأعضاء اللجنة اإ
ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.وس ت ىل اعامتد مرشوع التقرير، مبا فيه التعليقات الواردة اإ  دعى اللجنة بعد ذكل اإ

 واختمت الرئيس ادلورة. .081

واعمتدت اللجنة التقرير ابلإجامع أأثناء  .082
  .4102نومفرب  1دورهتا يف 

]ييل ذكل املرفق[
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AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Lukas KRAEUTER, Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, 
Vienna 
 
 
BANGLADESH 
 
Nazrul ISLAM, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Marion WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Heather CLARKE (Ms.), Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO), 
Ministry of Industry, International Business Commerce and Small Business Development,  
St. Michael 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Charlemagne M. DEDEWANOU, Attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Adriana Brigante DEORSOLA (Mrs.), Industrial Property Researcher, Coordination of IP Global 
Issues, Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro 
 
Flavia Elias TRIGUEIRO (Mrs.), Head, Division of Pharmaceutical Patents, Brazilian Institute of 
Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro 
 
Rodrigo MENDES ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Cleiton SCHENKEL, Prime Secretary, Permanent Mission, Geneva 
BURUNDI 
 
Espérance UWIMANA (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
NHEM Phally (Ms.), Deputy Director, Department of Industrial Property, Ministry of Industry, 
Mines and Energy, Phnom Penh 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Felipe FERREIRA, Asesor Jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile 
 
 
CHINE/CHINA 
 
SONG Jianhua (Ms.), Director General, Legal Affairs Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
 
DONG Cheng (Mrs.), Division Director, Legal Affairs Department, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Beijing 
 
WANG Jun, Project Administrator, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
José Luis SALAZAR, Director de Nuevas Creaciones, Superintendencia de Industria y 
Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bogotá D.C 
 
Juan Camilo SARETZKI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CONGO 
 
Célestin TCHIBINDA, secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Christian GUILLERMET, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Karen QUESADA B. (Sra.), Coordinadora, Coordinación Oficina de Patentes, Registro de 
Propiedad Industrial, Registro Nacional de Costa Rica, San José 
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CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Jasna DERVIS (Mrs.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CUBA 
 
Eva María PÉREZ DÍAZ (Sra.), Jefe del Departamento de Patentes, Departamento de 
Patentes, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Flemming KØNIG MEJL, Chief Technical Adviser, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
Anne REJNHOLD JØRGENSEN (Mrs.), Director, Policy and Legal Affairs Department, Danish 
Patent and Trademark Office, Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Djama Mahamoud ALI, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Mokhtar WARIDA, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
Khaled Mohamed Sadek NEKHELY (Ms.), Legal Examiner, Academy of Scientific Research 
and Technology, Ministry of Scientific Research (ASRT), Cairo 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Miguel CARBO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan CARLOS CASTRILLON, Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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ESPAGNE/SPAIN 
 
Leopoldo BELDA SORIANO, Jefe de Área de Mecánica General y Construcción, Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Raul KARTUS, Counselor, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn 
 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Soma SAHA (Mrs.), Patent Attorney, Office of Policy International Affairs, United States Patents 
and Trademark Office (USPTO, Washington D.C. 
 
Paolo Marco TREVISAN, Attorney-Advisor, United States Patents and Trademark Office 
(USPTO), Washington D.C. 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Kassaye Ayehu GIRMA, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Victiria GALKOVSKAYA (Ms.), Head, Law Department, Moscow 
 
Natalia POPOVA (Ms.), Principal Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena SOROKINA (Mrs.), Head, Law Division, Federal Institute of Industrial Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Arsen BOGATYREV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Marjo AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Head of Division, Finnish Patent and Registration Office, Helsink,  
 
Riitta LARJA (Ms.), Deputy Head, Finnish Patent and Registration Office, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Daphné BECO (Mrs.), chargée de Mission, Direction des affaires juridiques et internationales, 
(INPI), Paris 
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GÉORGIE/GEORGIA 
 
Eka KIPIANI (Mrs.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Alexandros ALEXANDRIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Kostas AMPATZIS, Director, Applications and Grants, Directorate of Applications and Grants, 
Department of International Affairs, Industrial Property Organization (OBI), Athens 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Mrs.), Head, International Affairs, Department of International 
Affairs, Industrial Property Organization (OBI), Athens 
 
Constantina ATHANASSIADOU (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Aikaterini EKATO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Marina GIRÓN SAENZ (Sra.), Sub-registradora, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio 
de Economía, Cuidad de Guatemala 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Virág HALGAND DANI (Mrs.), Counselor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Amitava CHAKRABORTI, Deputy Controller of Patents and Design, Patent Office, Salt Lake 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Aris IDEANTO, Head, Legal Service Division, Directorate of Patent, Directorate General of 
Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Banten 
 
Edi YUSUP, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA, Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Suhad EDAN (Ms.), Industrial Property Department, Ministry of Planning, Baghdad 
 
Dhulfiqar Tawfeeq HAMMOOD, Attache, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael LYDON, Head, Patent Examination, Patents Office, Department of Enterprise, Jobs and 
Innovation, Kilkenny 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Kenji SAITO, Deputy Director, Multilateral Policy Section, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Shinichiro HARA, Assistant Director, Multilateral Policy Section, International Policy Division, 
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Aya YOSHINO (Ms.), Officer, Multilateral Policy Section, International Policy Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Acting Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of 
Industry, Trade and Supply, Amman 
 
 
KENYA 
 
John O. KAKONGE, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 



SCP/20/13  
Annex 
8 
Evans Mboi MISATI, Senior Patent Examiner, Technical Services Department, Patent Division, 
Ministry of Industrialization and Enterprise Development, Kenya Industrial Property Institute, 
(KIPI), Nairobi 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Rashed Matar Al-Owaihan ALNEZI, Head, Section of Patents, Ministry of Commerce and 
Industry, Manama 
Hussain SAFAR, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Mara ROZENBLATE (Mrs.), Principal expert, Riga 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Zilvinas DANYS, Deputy Director, State Patent Bureau, Vilnius 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina ROSOANAIVO (Mrs.), Conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Norsita ISMAIL (Mrs.), Intellectual Property Corporation, Kuala Lumpur 
 
Nurhana IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), directeur, Pôle brevet innovation technologique, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale, Casablanca 
 
Salah Eddine TAOUIS, Conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Dilshaad UTEEM (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Ousmane WAGUE, Directeur, Developpement Industriel, Ministère de l’Industrie, Nouakchott 
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Gustavo ÁLVAREZ SOTO, Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de 
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Ricardo GALLEGOS MATHEY, Experto en P.I., Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), Ciudad de México 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIC (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Montenegro, 
Podgorica 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Pedro Comissario AFONSO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Elias Jaime ZIMBA, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Miguel TUNGADZA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MYANMAR 
 
Win Zeyar TUN, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Rudra Bahadur MALLA, Under Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 
 
 
NICARAGUA 
 
Mario JIMENEZ PICHARDO, Director, Oficina de Patentes, Managua 
 
Carlos ROBELO RAFFONE, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Nestor CRUZ TORUÑO, Consejero, Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
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NIGÉRIA/NIGERIA 
 
BANIRE KITTIKAA, Senior Assistant Registrar, Commercial Law, Federal Ministry of Trade and 
Investment, Patent Registry, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Ingrid MAURITZEN (Mrs.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Ministre plenipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Sevara KARIMOVA (Ms.), Head of Department, Agency on Intellectual Property of the  
Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Fareha BUGTI (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRIGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Olga DIOS (Sra.), Directora, Dirección de Asuntos Internacionales (DINAPI), Dirección Nacional 
de Propiedad Intelectual, Asunción 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser, Cabinet of the President, Patent Office, Warsaw 
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Wojciech PIATKOWSKI, First Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
BAEK Jaehong, Senior Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office, Daejeon 
 
LEE Bonghoon, Deputy Director, Patent System Administration Department, Korean Intellectual 
Property Office, Daejon 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Diana STICI (Mrs.), Head, Legislation Division, Legal Department, State Agency on Intellectual 
Property of the Republic of Moldova, Chisinau 
 
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Světlana KOPECKA (Ms.), Director of Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Ionel MUSCALU, Director General, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 
 
Bucura IONESCU (Mrs.), Director, Patent Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks, Bucharest 
 
Marius MARUDA, Legal Adviser, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Nick SMITH, Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office, Newport 
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Philip MOUNTJOY, Adviser, Intellectual Property Office, Newport 
 
Jack STEVENS, Adviser, International Policy, Intellectual Property Office, London 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Makhtar DIA (Mrs.), Director General, Senegalese Agency of Industrial Property and Innovation 
Technologique (ASPIT), Ministry of Trade, Industry and Handicraft, Dakar 
 
Ndeye Fatou LO (Ms.), premier conseiller, Mission Permanente, Genève 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Slobodan MARKOVIC, Legal Advisor, Intellectual Property Office, Belgrade 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Souad ELNOUR (Mrs.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Ministry of 
Justice, Khartoum 
 
 
SRI LANKA 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Mrs.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Patrik RYDMAN, Senior Patent Officer, Patent Department, Swedish Patent and Registration 
Office (PRV), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Alexander PFISTER, chef service juridique brevets et designs, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 



SCP/20/13  
Annex 
13 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Boymourod BOEV, Director, State Patent and Technical Library, National Center for Patent and 
Information, Dushanbe 
 
Mirzobek ISMAILOV, Head, Department of National Registration of Trademarks, National 
Center for Patent and Information, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Jakkrit JAREANPONG, Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
 
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Chensavasdijai VARAPOTE, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TOGO 
 
Essohanam PETCHEZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Abderrazak KILANI, Ambassadeur, Représentant permanen, Mission permanente, Genève 
 
Raja YOUSFI, Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Gunseli GUVEN (Ms.), Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
Serkan OZKAN, Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Dmytro PAVLOV, Deputy Head, Division of Rights to Results of Scientific and Technical Activity, 
State Enterprise, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv 
 
Nataliia PETROVA (Mrs.), Deputy Director, Examination Issues, State Enterprise, Ukrainian 
Industrial Property Institute, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan José BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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VIET NAM 
 
PHAN Ngan Son, Director, Patent Division No.1, National Office of Intellectual Property, Hanoi 
 
MAI Van Son, Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Gabriel Mulenga MWAMBA, Examiner, Patents and Companies Registration Agency, Lusaka 
 
Lillian BWALYA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Ngarande RHODA TAFADZWA (Ms.), Consellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES / INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Rushaine MCKENZIE-RICHARDS (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
ABDULLAH ALMAZROA, Director, Substantive Examination Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Mrs.), Director, Division of Appeals and Quality Control, Examination 
Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Doris THUMS (Ms.), Senior Lawyer in the Directorate Patent Law, Munich 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Michael PRIOR, Policy Officer, Industrial Property, Directorate-General for the Internal Market 
and Services, Brussels 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation to UNOG, Geneva 
 
Andreas KECHAGIAS, Intern, Permanent Delegation to UNOG, Geneva 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Catherine EUNKYEONG LEE (Ms.), APAA Patents Committee member, Patents Committee, 
Osaka 
Tetsuhiro HORIE, APAA Patents Committee member, Patents Committee, Tokyo 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Eliana ROCCHI (Ms.), Head, Delegation, Milan 
Katharina DYCK (Ms.), Delegate, Maastricht 
Stefania EFSTATHIOU (Ms.), Delegate, Thessaloniki 
Magdalena FITZNER (Ms.), Delegate, Zduńska Wola 
Orhan Can SEVENER, Delegate, Berlin 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Michael DOWLING, Observer, Zurich 
Steven GARLAND, Observer, Zurich 
 
 
Centre for International Intellectual Property Studies/Centre d’études internationales de la 
propriété intellectuelle (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Geneva 
Anna JEDRUSIK (Mrs.), Programme Assistant, Geneva 
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Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm 
Jennnifer BRANT (Mrs.), Consultant, Grand Saconnex 
 
 
CropLife International  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Guilherme CINTRA, Manager, Geneva 
Ernest KAWKA, Policy Analyst, Geneva 
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Jerome COLLIN, Représentant, Paris 
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Hirofumi UEDA, Chairperson of JIPA Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo 
Sumio NOMOTO, General Manager, Policy & Strategic, International Affairs Division, Tokyo 
Teruhiro HIROOKA, Member of JIPA Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Takaaki KIMURA, JPAA International Activities Center, Tokyo 
Atsushi SATO, JPAA International Activities Center, Tokyo 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Director, Washington, DC 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Yuanqiong HU (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
 
Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Alexandra BHATTACHARYA (Ms.), Research Officer, Geneva 
Gopakumar KAPPOORI, Research Advisor, Geneva 
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IV. SPEAKERS 
 
Cathy GARNER (Mrs.), Board Member, Council on Health Research for Development 
(COHRED), London 
 
Nikolaus THUMM, Visiting Fellow, Max Planck Institute, Centre for Innovation and 
Entrepreneurship, Munich 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Mokhtar WARIDA, (Égypte/Egypt) 
 
Vice-président/Vice-Chair: SONG Jianhua (Ms), (Chine/China) 
 
Secrétaire/Secretary : Marco ALEMAN (OMPI/WIPO) 
 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
James POOLEY, vice-directeur général, Secteur de l'innovation et de la technologie/ 
Deputy Director General, Innovation and Technology Sector 
 
Carsten FINK, économiste en chef, Division de l’économie et des statistiques/Chief Economist, 
Economics and Statistics Division 
 
Marco ALEMAN, directeur par intérim, Division du droit des brevets/Acting Director,  
Patent Law Division 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets /Head, Patent Law Section 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer, 
Patent Law Section 
 
Thomas HENNINGER, administrateur adjoint, Section du droit des brevets/Associate Officer, 
Patent Law Section 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


